Egyedi előfizetési szerződés domain szolgáltatás
igénybevételére Virtualoso eMail szolgáltatás mellé
Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 434.

Számlaszám: 10201006-50167429-00000000

Telefonszám: 1400 Elérhetősége: 0–24h

Fax: 06-1/411-0550

E-mail: domain@telekom.hu		

Internetes honlap: http://www.t-systems.hu

Értékesítő kódja:
Értékesítő neve és címe, vagy pecsétje:
Domain név (minden esetben kitöltendő, kiterjesztéssel együtt):
Domain igény típusa

Új igény (.hu)

Prioritásos új igény (.hu)

Új nemzetközi regisztráció (com net org biz info)

Módosítás

A domain regisztrációhoz szükséges iratok listáját a 3. számú mellékletben tekinthetik meg.
Mely közdomain alá kéri a delegálást (új igény esetén):

.hu közdomain

		

második szintű közdomain, mégpedig:

Nemzetközi domain esetén (új igény esetén):

.com

Amennyiben módosítás, annak oka:

Szolgáltató váltás

		

Adatváltozás:

.org

.net

.info

.biz

Domain használó változása

Amennyiben a prioritás alapja védjegy, akkor a lajstromszáma:

Szerződő fél
(domain igénylő)
adatai

Szerződő fél (Igénylő) magyar neve: 			
Jogi státusza:
Szerződő fél (Igénylő) angol elnevezése (csak szervezet esetén):
Szerződő fél (Igénylő) címe (székhelye):
Telefonszáma:		

Telefax száma:

E-mail címe:

Üzleti/intézményi
domain igénylő
további szükséges
adatai:

Adminisztratív kapcsolattartó személy neve:

Számlázási adatok

E-mail címe:

Postai címe:
Telefonszáma:		

Telefax száma:

Technikai kapcsolattartó személy neve:

a Magyar Telekom (ha nem kíván kijelölni technikai kapcsolattartót)

Telefonszáma:		

Telefax száma:

E-mail címe:
Cégjegyzékszáma:		

Adószáma:

A regisztráció elindításához szükséges további dokumentumok:
§ A
domain nevet igénylő szervezet aláírási címpéldánya és cégkivonata.
Számlaviselő neve:
Számlaküldési címe:
Számlavezető hitelintézet neve:
Bankszámlaszáma:
Fizetés módja:

Készpénzátutalási megbízás (csekk)

Banki átutalás
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Szolgáltató váltás
(áthozatal) esetén
kitöltendő

Kérem a(z) 			

domain név		

szolgáltatótól történő áthozatalát és a domain további fenntartását, ezennel megbízom az Magyar Telekom Nyrt.-t nevezett domain névvel kapcsolatos
regisztrátori teendők további ellátására.
A szolgáltató váltás kezdeményezésével egyidejűleg kérem a 2. számú mellékletben megjelölt zónabeállításokat.

Megrendelt
szolgáltatás

DomaiNStart (díjmentes Virtualoso eMail szolgáltatás mellé; tartalmazza: domain regisztráció/áthozatal, fenntartás, DNS1,2 szolgáltatás)
* Megrendelése esetén mindkét névszerver biztosítása szükséges, ezt a szerződés első oldalán van lehetőségük megjelölni (névszerver neve és IP
címe). Amennyiben nem jelölnek meg névszervert, úgy a domain működéséhez elengedhetetlen névszervereket a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja,
és ezt automatikusan számlázza DNS1,2 néven, éves fizetési rendszerességgel.
** Megrendelése esetén Domain fenntartás is szükséges, amelyet a Magyar Telekom Nyrt. automatikusan számláz domain fenntartás néven, éves
fizetési rendszerességgel.
Jelen előfizetői szerződés határozatlan időre szóló, és azon a napon lép hatályba, amikor a Magyar Telekom Nyrt. megkezdi a domain név regisztrációját, vagy az igénylő/használó által kért módosítás sikeresen lezárult. Az igénylő/használó 12 hónapos hűségnyilatkozatot tesz a szolgáltatásra, mely
ellenkező tartalmú nyilatkozat hiányában évente újabb 12 hónapos időszakokra megújul. Amennyiben az igénylő/használó a hűségidőn belül felmondja
a szerződést, az adott 12 hónapos hűségidőre vonatkozó fenntartási díjat a Magyar Telekom Nyrt. nem téríti vissza.
Kijelentem, hogy a jelen előfizetői szerződéssel kapcsolatban az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amennyiben
az általam megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 8 napon belül írásban tájékoztatom. Kijelentem továbbá, hogy a Magyar
Telekom Nyrt.-vel szemben a jelen előfizetői szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozásom nem áll fenn. Tudomásul veszem,
hogyha a fentebbi kötelezettségemet megszegem, illetve az adatváltozás tényéről a Szolgáltatót nem tájékoztatom, vagy lejárt, kiegyenlítetlen tartozásom
fenn áll és ezen tényről, vagy tények valamelyikéről a Szolgáltató tudomást szerez, úgy azt a Szolgáltató bontó feltételnek tekinti és ennek megfelelően
a szerződést azonnali hatállyal megszüntei.. Az előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Internet Szolgáltatók Tanácsa a domain név bejegyzés kérelmet elutasítja, akkor a Magyar Telekom Nyrt. az ügyfél felé a felmerült DNS szolgáltatás költségeit időarányosan kiszámlázhatja. (Az ISZT
Domainregisztrációs Szabályzata a következő internetes oldalon érhető el teljes egészében: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html)
A Regisztrátor szerződésszegéséből következő bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az éves szolgáltatási díj. A Regisztrátor
nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért
vagy várt megtakarításért. A felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében jelen szerződés alapján meghatározott árak és
egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.
Kijelentem, hogy
§ aDomainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
§ adomain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
§ t
udomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
§ aválasztott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem,
hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek,
továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
§ adomain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával,
teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által kijelölt Alternatív Vitarendező Fórum kizárólagos hatáskörének;
§ s
zavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak,
vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
§ a
z igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A domain szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok
2. számú melléklet: Nyilatkozat a domain név beállításairól, domain név regisztráció díjszabása
3. számú melléklet: A domain regisztrációhoz szükséges iratok listája

Kelt:

Szolgáltató (Regisztrátor) 		
				

Előfizető (Domain Igénylő)
(cégszerű) aláírás

Az igényt átvevő Regisztrátor neve
Átvétel ideje
A Regisztrátor aláírása
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1. számú melléklet

A domain szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi előfizetői
szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok
Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról:
Az előfizető ismeri és elfogadja a Szolgáltató Internet hozzáférésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 3. a. mellékletét képező Adatkezelési
Szabályzatában foglaltakat, hogy a Szolgáltató személyes adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek
figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységnek megvalósítása
céljából felhasználja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes adataimat tudományos,
közvélemény – vagy piackutatás, valamint saját, direktmarketing céljából kezelje.

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat
tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint direktmarketing céljából
harmadik személy részére átadja.		

Igen

Nem

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, az adatkezelés céljával és megvalósítási módjával kapcsolatos, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató ügyfélszolgálati helyein nyílik lehetőség.
Nyilatkozat az előfizetői névjegyzékben való szereplésről:
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a nevemet, címemet és e-mail
címemet az előfizetői névjegyzékben szerepeltesse:		

Igen

Nem

Kérem, hogy az előfizetői névjegyzékben a Szolgáltató tüntesse fel,
hogy személyes adataim közvetlen üzletszerzési céllal nem használhatóak fel:

Igen

Nem

Kérem, hogy az előfizetői névjegyzékben a lakcímemet csak részben tüntessék fel:

Igen

Nem

Amennyiben az előfizető nem kíván a névjegyzékben szerepelni, a második és a harmadik kérdésre nem kell válaszolnia.

Előfizető (cégszerű) aláírása
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2. számú melléklet

Nyilatkozat a domain név beállításairól, domain név regisztráció
díjszabása
Amennyiben Ön már rendelkezik a Magyar Telekom Nyrt. által nyújtott szolgáltatással:
Ezúton nyilatkozom, hogy a		

domain nevet a V		

Virtualoso azonosítón nyilvántartott Virtualoso eMail szolgáltatássommal együtt szeretném igénybe venni.
Domain nevem bejegyzését (vagy a szolgáltató váltást) követően kérem a (www.)		
domain nevem következő URL címre történő átirányítását: (www.)

Domain név műszaki beállításai
(a regisztrációt/szolgáltató váltást követően lépnek életbe – csak egyedi beállítás esetében kitöltendő)
@

IN MX 10

mx.virtualoso-email.hu

www

IN A

     

V

CNAME

mx.virtualoso-email.hu

autodiscover

CNAME

autodiscoverredirect.virtualoso-email.hu

Szolgáltatások és azok díjai

Egyszeri díj

Havi díj

Éves díj

-

-

0 Ft

DomaiNStart (regisztráció + fenntartás + DNS1,2) Virtualoso eMail szolgáltatás mellé
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Amennyiben a domain nevet előzőleg a Magyar Telekom Nyrt. kezelte éves díj fejében (azaz meglévő domain név átállításáról van szó), akkor a 0 Ft
díjmentesség az éves fordulónaptól érvényes. Példának okáért egy 2010-02-01-én regisztrált 6900 forint éves nettó díjú domain név átállítása Virtualoso
eMail levelezésre és annak díjmentesítési kérelme 2010-05-01-én azt jelenti, hogy a domain név 2011-02-01-től lesz díjmentes. A domain név regisztrációjára vonatkozó eljárás az Internet Szolgáltatók Tanácsa által közzétett Domain Regisztrációs Szabályzat alapján történik. A részletes szabályok a www.nic.
hu internetes oldalon olvashatóak teljes terjedelemben. A domain regisztráció, vagy az azzal kapcsolatos bármilyen igény előterjesztésének előfeltételét
képezi a hivatkozott szabályzat teljeskörű megismerése és tudomásul vétele.
Nemzetközi domain név regisztráció szabályzata a http://www.godaddy.com/gdshop/legal_agreements/show_doc.asp?pageid=REG%5FSA címen elérhető. A magyar és a nemzetközi domain regisztrációnál a Magyar Telekom Nyrt. automatikusan minden évben meghosszabbítja a domain fenntartást.

3. számú melléklet

A domain regisztrációhoz szükséges iratok listája
Céges megrendelés esetén
Szükséges dokumentumok
céges megrendelés esetén

Új domain
regisztráció

Prioritásos
regisztráció
cégnév alapján

Prioritásos
regisztráció védjegy
alapján

Áthozatal

Domain használó
váltás

Domain szerződés

X

X

X

X

X

Aláírási címpéldány

X

X

X

X

X

Cégbírósági végzés

X

X

Védjegy igazolás

X

Átadás-átvételi nyilatkozat
4. melléklet
(ha a szerződés 1. oldalán túl
fel akar tüntetni több domain
nevet)

X
X

X

X

X

X
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