DOMAIN NÉV MEGRENDELİLAP
Alulírott Megrendelı meghatalmazom a HL-System Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 09-09-013258; adószám: 13905709-2-09;
bankszámlaszám: 11738008-20837703) szervezetet (a továbbiakban „Regisztrátor”), hogy részemre az alábbi domain nevet
regisztráltassa:
Kérjük NYOMTATOTT betővel, olvashatóan töltse ki!
Igényelt domain név:
Ékezetes domain név:

⇐ igen

⇐ nem

Díjcsomag, akció megnevezése:
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Domain Name Service típusa:

Elsıdleges: ⇒ 195.56.193.1
⇐ teljes
⇐ csak másodlagos (secondary) Másodlagos: ⇒ 195.56.151.1

Egyéb kérés, közlendı (Megrendelı részérıl):

Megrendelı (Domain igénylı) neve:
Megrendelı neve angolul:
Megrendelı címe:
Megrendelı jogi státusza:

⇐ Magánszemély

⇐ Vállalkozás

⇐ Egyéb társaság

Számlaküldési cím: (Ha más, mint fent)
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
Fax:
Mobil:

0 6 0 6 0 6 -

-

0 6 0 6 0 6 -

-

E-mail címe:
Költségviselı neve (Ha más, mint a Megrendelı):
Költségviselı címe:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail címe:

Egyéni Megrendelı szükséges adatai:
Személyi igazolvány száma1:
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Születési hely, idı:

.

.

.

Leánykori neve:
Anyja neve:

Üzleti / Intézményi Megrendelı szükséges adatai:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:

-

-

-

Számlavezetı Bank megnevezése:
Bankszámlaszáma:
Csatolandó dokumentumok:

1

⇐ Cégbírósági bejegyzı végzés vagy cégkivonat
⇐ Aláírási címpéldány

Egyéni Megrendelı esetén a Nyilvántartó nem regisztrálja a feltüntetett domain nevet, amennyiben a megrendelı személyi
igazolványának száma nem áll rendelkezésre. Megadása önkéntes!

DOMAIN NÉV MEGRENDELİLAP
Az elıfizetıi jogviszony a Szolgáltatóval akkor jön létre, amikor a jelen Megrendelılapon feltüntetett
domain nevet az Internet Szolgáltatók Tanácsa (a továbbiakban: „Nyilvántartó”) regisztrálja. Az
elıfizetıi jogviszony elválaszthatatlan részét képezi a HL-System Kft. Általános Szerzıdési Feltételei
domain név delegálására és fenntartására, mely hozzáférhetı a www.hl-hosting.hu honlapon. A részletes
.hu regisztrációs szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) a www.nic.hu oldalon található.

Megrendelı jelen Megrendelılap aláírásával kijelenti és vállalja, hogy:
•
•
•

•

•

•
•

•

A szabályzatot ismeri, elfogadja és betartja, a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos
kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadja;
Tudomásul veszi, hogy a domain delegálást saját kockázatára igényli, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem
terheli felelısség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztésébıl, vagy
visszavonásából esetlegesen keletkezı közvetlen vagy közvetett károkért;
Kizárólagosan felel az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért. A nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenırzésére, jogszerőségének semmilyen
vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral
szemben igényt kíván érvényesíteni, a Megrendelı vállalja, hogy a helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden
segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
A részére delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával,
jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésbıl következı költség alól
tehermentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a
Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
A domain név megválasztása területén a lehetı legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott
domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl.: névkizárólagossághoz főzıdı jogát,
személyiséghez főzıdı jogát, szerzıi jogát, kegyeleti jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésrıl tudomást
szerez, a névrıl önként lemond, illetve másik nevet választ. Tudomásul veszi, hogy ellenırzés céljából a cégjegyzék
adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa – a 06-80-345678 zöld számon, vagy a www.hpo.hu
címen – hozzáférhetı;
Hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelılapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet
regisztrációs szokásoknak megfelelıen nyilvánosan kezeljenek;
Tudomásul veszi, hogy a választott domain név választhatóságával, valamint a szabályzatnak való megfelelısségével
kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a tanácsadó testület döntésének veti alá magát. A döntést a
megrendelı, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján, a tanácsadó testület eljárási díja
befizetését követıen a Regisztrátor szerzi be;
A domain delegálással, regisztrálással, fenntartással, illetve a megkötött szolgáltatói szerzıdés hatályával, az ebbıl
eredı jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát a Nyilvántartó
által támogatott Alternatív Vitarendezı Fórum és az Eseti Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá
vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerıs bírói ítélet hatályával bírálja el.

A jelen Megrendelılap aláírásával a Megrendelı igazolja, hogy a Megrendelılapot a valóságnak
megfelelı adatokkal töltötte ki, azt teljes egészében elolvasta, és jóváhagyólag írja alá.

Kelt: …………………………………. 200……év ……hó ……nap
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Megrendelı (cégszerő aláírás)

Költségviselı (cégszerő aláírás)

HL-System Kft.

