Nyomtatás

Töröl

DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐLAP ÉS MÓDOSÍTÓ ADATLAP
Regisztrátor/Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.; székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; postacím:1519 Budapest,Pf.: 434.;
Ügyfélszolgálat elérhetősége: domain@telekom.hu ; tel.: 1435 (üzleti), 1412 (lakossági); fax: +3680430043
Új igény VÁLASZTOTT DOMAIN NÉV (.hu, .com, .eu, .org, .net, .info, .biz):
Kiterjesztéssel kérjük megadni! Csoportos domain igénylés esetén pontosvesszővel elválasztva mellékletként, keltezéssel és aláírt formában csatolandó!
A domain regisztrációhoz szükséges csatolandó dokumentumok: aláírási címpéldány (céges megrendelésnél), cégbírósági végzés (céges megrendelésnél, csak új regisztrációnál),
átadás-átvételi nyilatkozat (csak domain használó váltás esetén). A DNS1, DNS2, ill. zóna beállításokat a Telekom által biztosított tárhelyre és levelező szerverre készítjük. Amennyiben
ettől el kíván térni kérjük, jelezze a domain@telekom.hu címre.
Módosítás DOMAIN NÉV
módosítás oka :
Kérem a megjelölt domain név jelenlegi szolgáltatótól történő áthozatalát és a domain további fenntartását, továbbá megbízom a Magyar Telekom Nyrt.-t a fent nevezett domain névvel
kapcsolatos regisztrátori teendők további ellátására.

A DOMAIN SZOLGÁLTATÁS NETTÓ DÍJA (az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)
Domain Start (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, DNS1,2 szolgáltatás)
EU Domain (éves díj; domain regisztráció, fenntartás, DNS1,2 szolgáltatás)
Internet, Honlap, Szerverelhelyezés, Szerverbérlet szolgáltatások megrendelése esetén (olyan csomagok mellé, aminek szerződése tartalmaz domain szolgáltatást )
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IGÉNYLŐ ADATAI
Szerződő fél neve:

Tel.: +36

Cégjegyzékszáma (üzleti igénylő esetén):

-

Adószáma (üzleti igénylő esetén):

-

, hely:

Születési idő (egyéni igénylő esetén):

/ Fax: +36

/

-

/

-

Személyazonosító ig. neve és száma:
(szem.ig., útlevél, stb. egyéni igénylő esetén)

Anyja neve (egyéni igénylő esetén):

Leánykori neve (egyéni igénylő esetén):

Szerződő fél címe (székhelye):

E-mail címe:

Adminisztratív kapcsolattartó személy neve:

Tel.: +36

Postai címe:

E-mail címe:

Technikai kapcsolattartó személy neve (opcionális):

Tel.: +36

Postai címe:

E-mail címe:

/ Fax: +36

/

/

/ Fax:

+36

/

/

AZ IGÉNYLÉS FELTÉTELEI
Jelen megállapodás 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 határozott idejű megállapodást köt a domain szolgáltatásra, mely ellenkező tartalmú nyilatkozat hiányában évente újabb
12 hónapos időszakokra megújul, a Magyar Telekom Nyrt. automatikusan minden évben meghosszabbítja a domain fenntartást. Amennyiben az igénylő/használó a
határozottidőtartamon belül felmondja a szerződést, az adott 12 hónapos határozott időre vonatkozó fenntartási díjat a Magyar Telekom Nyrt. nem téríti vissza. Kijelentem, hogy a jelen
megállapodással 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. A Szolgáltató szerződésszegéséből következő bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az éves szolgáltatási
díj. A Szolgáltató 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 megállapodás alapján meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti
felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.
A .hu domain név regisztrációjára vonatkozó eljárás az Internet Szolgáltatók Tanácsa által közzétett Domain Regisztrációs Szabályzat alapján történik, mely 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. Igénylő kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait
betartja; a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadja; tudomásul veszi, hogy az igények
Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Szolgáltató és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát; a választott domain
névvel kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan elle indult
jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthet, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Szolgáltató, sem a
Nyilvántartó nem felel; szavatolja, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok
megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi; az igénylőlapot teljes egészében elolvasta, és egyetértőleg aláírtja.
Nemzetközi domain név regisztráció szabályzata a http://www.godaddy.com/gdshop/legal_agreements/show_doc.asp?pageid=REG%5FSA címen elérhető.
Igénylő ismeri és elfogadja az Európai Bizottság 733/2002/EK és 874/2004/EK rendeletében foglaltakat, továbbá kijelenti, hogy az Európai Közösségek Bizottsága által kijelölt
szervezet (EURid vzw, Belgium) honlapján (www.eurid.eu) publikált dokumentumokban foglalt domain regisztrációs elveket és szolgáltatási feltételeket ismeri, azokat elfogadja, a
lefektetett követelményeknek megfelel, és szavatolja, hogy a domain használata során azokat folyamatosan betartja.

NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az igénylő ismeri és elfogadja a Szolgáltató Internetszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 10. pontját 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, illetve egyéb adataimat tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint direktmarketing céljából kezelje:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint direktmarketing céljából harmadik személy részére
átadja:

DOMAIN IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA
Kelt:

2013. 07. 26

Domain Igénylő (cégszerű) aláírása:

Szolgáltató (Regisztrátor) :

