Domain regisztrációs igénylőlap
Domain adatai *
Igényelt domain név:
Domain fenntartása:

1 év

2 év

Új

Módosítás

Regisztrátor váltás

Megrendelő változtatás

Igény:
Ha módosítás, akkor oka:

Adatmódosítás
Elsődleges név szerver:

ns1.domainrendeles.hu [193.68.39.20]

Másodlagos név szerver:

ns2.domainrendeles.hu [193.68.35.110]

A rekord**:

MX rekord:

**ingyenes átirányítás csak IP címre lehetséges!

A domain bejegyzése utáni névszerver és ügyféladatok (whois) módosításának díja nettó 1.000,-Ft / domain.

Megrendelő adatai *
Megrendelő neve:
Megrendelő (számlázási) címe:
Megrendelő telefonszáma / fax:
Megrendelő e-mail címe:
Megrendelő jogi státusza:

Magánszemély

Gazdasági társaság

Adószám (magánszemély esetén
személyi igazolvány szám):
Levelezési cím (ha eltér a
megrendelő címétől):
Megrendelő bankszámlaszáma
(visszafizetés esetén):
Megrendelő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó*
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma / fax:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó címe:
Technikai kapcsolattartó
DNS Admin

admin@domainrendeles.hu

(06 1) 880-3216
* kötelezően kitöltendő rovatok
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Szerződési feltételek:














A jelen Szerződés aláírásával Igénylő kijelenti, hogy az Internet Szolgáltatók Tanácsa (továbbiakban Nyilvántartó) által közzétett
mindenkor érvényes Domainregisztrációs Szabályzatot (www.domainrendeles.hu) megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
Igénylő kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatban a Szolgáltató és a Nyilvántartó döntését
elfogadja.
Igénylő tudomásul veszi, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelősségével kapcsolatos vita esetén
Szolgáltató és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát.
A domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltató szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és
kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben Igénylő aláveti magát a Nyilvántartó által támogatott Eseti
Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
Igénylő és Számlafizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által kiállított esedékes számlán feltüntetett és kiszámlázott
szolgáltatási időszak megkezdését követően a szolgáltatás bármilyen - a Szolgáltató érdekkörén kívüli okok miatt – megszűnik, akkor
Szolgáltató jogosult a kiszámlázott teljes összeget követelni.
Igénylő tudomásul veszi, hogy ha a domain regisztrációja nem a Szolgáltató hibájából sikertelen, köteles a Szolgáltató által
meghatározott mindenkori adminisztrációs díjat megfizetni Szolgáltató részére.
Az Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatást a Szolgáltató által közzétett mindenkori akciós díjon vette igénybe, és a
kiszámlázott szolgáltatási időszak megkezdését követően a kiszámlázott szolgáltatási időszak vége előtt a szolgáltatás bármilyen - a
Szolgáltató érdekkörén kívüli okok miatt – megszűnik, akkor Igénylő köteles a szolgáltatási időszak első napjától a Szolgáltató által
közzétett mindenkori lista árakat megfizetni Szolgáltató részére az utolsó kiszámlázott szolgáltatási időszak kezdetétől a szolgáltatás
megszűnésének napjáig.
Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben számlafizető különbözik az Igénylőtől és Számlafizető a szolgáltatási szerződés hatálya
alatt lemond számlafizetési kötelezettségéről és ezzel egyidejűleg Igénylő a szolgáltatási szerződést nem mondja fel, akkor
Szolgáltató a Számlafizető által a számlafizetési kötelezettségre vonatkozóan tett megszüntetés napjától automatikusan Igénylőt
tekinti egyben Számlafizetőnek és Igénylő köteles ezen naptól kezdődően a Szolgáltatási díjak megfizetésére Szolgáltató részére. A
Számlafizető által a számlafizetési kötelezettségre vonatkozóan tett megszüntetéssel kapcsolatban az Igénylőt ért bármilyen
problémáért, vagy kárért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlafizető különbözik az Igénylőtől, és számlafizető a kiállított számlán feltüntetett
fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat az Igénylőtől is követelni.
Igénylő aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a jelen szerződésben szereplő adatokat a választott domain név
regisztrációjának céljából továbbítsa Nyilvántartónak, illetve, hogy adatait Nyilvántartó a whois adatbázisban közzé tegye.
Igénylő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, felfüggesztésére, továbbá
hogy bizonyos szolgáltatások újraindítása díjköteles és a Számlafizetőt terheli. A díjak az ászf-ben, vagy weboldalunkon
megtalálhatók.

Bankszámla szám:

11705998-21274336 OTP Bank

A domain regisztrációját a bruttó regisztrációs összeg megérkezésekor indítjuk! A számlát
elektronikus formában a megrendelő email címére küldjük. Sikertelen regisztráció esetén az
összeget – adminisztrációs díj levonása nélkül – visszafizetjük!

2016. ___________________________

___________________________
Megrendelő
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