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Megbízás domain név regisztráció kezelésére a .eu TLD alatt
A résztvevő Felek:
1. Végfelhasználó, mint a domain név használója,
2. 	Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., adószám: 10773381-2-44, bankszámlaszám: 10201006-50167429-00000000,
cégjegyzékszám: 01-10-041928), mint Regisztrátor, aki díjfizetőként és kapcsolattartóként a jelen Megbízásban a Végfelhasználó meghatalmazása
alapján és nevében jár el.
Megbízás tárgya:
új igény
módosítás, oka:

Megrendelt
szolgáltatás

Domain név:
Név szerver (ha van):
1. szerver neve:		

IP címe (ha szükséges):

2. szerver neve:		

IP címe (ha szükséges):

A Végfelhasználó neve, ha szervezet:
A Végfelhasználó neve, ha természetes személy,
(ill. a szervezetnél a felelős személy):
A Végfelhasználó lakcíme, ill. székhelyének címe: (EU területen kell lennie!)
Ország kód:

Cím:

A Végfelhasználó email címe:
(Valódi, működő e-mail címet adjon meg!)
A Végfelhasználó telefonszáma:
A Végfelhasználó faxszáma (opcionális):

A szerződésben használt fontosabb fogalmak:
Végfelhasználó, illetve domain igénylő: az a természetes vagy jogi személy, aki .eu Felső Szintű Domain alá közvetlenül kiadott domain név igénylője
és használója, akinek személyes adatai a WHOIS adatbázisban kerülnek felvételre.
Domain szerződés: domain név igénylésére, használatára, fenntartására, átkérésére, átruházására, átirányítására vonatkozó megállapodás, amely a
Regisztrátor és a Végfelhasználó között jön létre.
Regisztrátor: Magyar Telekom Nyrt., az .eu domain alá történő domain név bejegyzéssel, megújítással, átkéréssel, átruházással kapcsolatos feladatok
ellátására jogosult szervezet.
Nyilvántartó: Az Európai Közösség Bizottsága által kijelölt szervezet (EURid vzw, Belgium), amely az .eu domain alá történő bejegyzések legfőbb őre,
az eljárások meghatározója. Információk közzététele: www.eurid.eu oldalakon elérhető.
A Végfelhasználó kijelenti, hogy
§ i
smeri és elfogadja a Magyar Telekom Nyrt., mint akkreditált .eu Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rá vonatkozó kötelezettségeket (elérhető: http://www.t-online.hu/attached/aszf070302-nokorr.pdf) és 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 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 (www.eurid.eu);
§ m
egismerte az Általános Szerződési Feltételek XI. pontjában foglaltakat, és ezen tájékoztatás alapján az ott meghatározott adatkezelésekhez és
adatfeldolgozásokhoz önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja;
§ d
omain név iránti kérelme jóhiszemű és harmadik személy jogait nem sérti;
§ aNyilvántartó által meghatározott szabályok szerinti alternatív vitarendezési eljárásnak aláveti magát
§ k
ifejezetten hozzájárul, hogy a jelen megbízásban megadott adatokat a Nyilvántartó harmadik személynek kiadja, (i) ha közhatóság törvényes
működése részeként ad erre parancsot, (ii) a Használati feltételek 16. szakasza szerinti ADR eljárást lefolytató testület kérésére és (iii) a WHOIS - KI
KICSODA irányelvek 2. szakasza szerint.
Nyilvántartó: Az Európai Közösségek Bizottsága által kijelölt szervezet (EURid vzw, Belgium), amely a .eu domain alá történő bejegyzések legfőbb őre, az
eljárások meghatározója. Információk közzététele: www.eurid.eu oldalakon.
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A Végfelhasználó jelen Megbízás aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy:
§ D
NS szolgáltatás rendelése nélkül a Végfelhasználó feladata a működő DNS szerverek biztosítása és helyes beállítása.
§ adomain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadja;
§ adomain regisztrációs szolgáltatást saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe
§ aRegisztrátort semmilyen felelősség nem terheli a regisztráció elutasítása, felfüggesztése, visszavonása, más személy általi megtámadása vagy
egyéb módon történő meghiúsulása esetén bekövetkező károkért, hátrányért (különösen, ha a domain név más személy védjegyét cégnevét, szerzői
jogát vagy személyiségi jogát sérti)
§ f
elel a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért és használatából fakadó következményekért, más személynek okozott kárért, különösen a
domain regisztrációs eljárás során harmadik személy által támasztott igénnyel szemben
§ a
mennyiben a fentiek szerint a Regisztrátorral szemben bárki igényt támasztana, úgy haladéktalanul a Regisztrátor helyébe lép, és az igény kielégítésében helyt áll a Regisztrátor helyett, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy megtéríti részükre mindazt a kiadást, költséget és kárt, amely a
domain szerződéssel kapcsolatban érte őket.
§ a
z általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát,
személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti, az ebből eredő kárigények alól a Regisztrátort mentesíti. Nem választható
és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
megtévesztő.
§ adomain név megválasztása előtt ellenőrzi a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
§ adomain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával,
teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum döntésének
§ a
z igénylőlapot teljes egészében elolvasta, a valóságnak megfelelően tölti ki és egyetértőleg aláírta
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.
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 a jelen előfizetői szerződéssel kapcsolatban az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amen�nyiben az általam megadott adatokban változás következik be, arról a Regisztrátort 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 Regisztrátort nem tájékoztatom, vagy lejárt, kiegyenlítetlen
tartozásom fenn áll és ezen tényről, vagy tények valamelyikéről a Regisztrátor tudomást szerez, úgy azt a Regisztrátor bontó feltételnek tekinti és ennek
megfelelően a szerződés hatálya megszűnik.
Mellékletek:
1. számú melléklet A domain szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok
2. számú melléklet: .eu domain név regisztráció díjszabása

Kelt:

Szolgáltató (Regisztrátor) 		

Végfelhasználó (cégszerű) 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

2. számú melléklet

Szolgáltatási díjak
Regisztrációs díjak
Új domain név bejegyzése 1 év időtartamra
(sem részben sem egészben vissza nem téríthető 1 évnél korábbi lemondás esetén sem):

6.000 Ft/név

Domain név bejegyzés megújítása 1 év időtartamra
(sem részben sem egészben vissza nem téríthető 1 évnél korábbi lemondás esetén sem)

6.000 Ft/név

Áthozatal díja másik Regisztrátortól és/vagy végfelhasználótól (új regisztrációnak minősül)

6.000 Ft/név

Karanténban lévő domain név reaktiválása (a törlést követő 40 napos periódus alatt)

11.000 Ft/név

Névszerver szolgáltatások díjai
Elsődleges és másodlagos névszerver szolgáltatás egy domain névhez (DNS1,2 - nev.hu)

4.000 Ft/év

Másodlagos névszerver szolgáltatás egy domain névhez (DNS2 - nev.hu)

2.500 Ft/év

A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
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