Egyedi előfizetési szerződés Egyedi e-mail szolgáltatásra
Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 204		

Számlaszám: 10201006-50167429-00000000

Telefonszám: 1400 Elérhetősége: 0–24h		

Fax: 06-1/411-0550

E-mail: domain@t-online.hu			

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

Ügyfélszolgálat: MOM Park T-Pont üzlet, 1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Nyitva: H–P 10–20, Sz 10–20, V: 10–18

Értékesítő kódja:
Értékesítő neve és címe, vagy pecsétje:

Szerződő fél adatai

Szerződő fél (igénylő) magyar neve: 			
Jogi státusza:
Szerződő fél (igénylő) angol elnevezése (csak szervezet esetén):
Cégjegyzékszáma:		

Adószáma:		

A regisztráció elindításához szükséges további dokumentumok: a domainnevet igénylő szervezet aláírási címpéldánya és cégkivonata.
Szerződő fél (igénylő) címe (székhelye):
Telefonszáma:		

Telefax száma:

E-mail címe:
Adminisztratív kapcsolattartó személy neve:		
Személyi igazolvány száma:
Postai címe:
Telefonszáma:		

Telefax száma:

E-mail címe:
Technikai kapcsolattartó a Magyar Telekom

Számlázási adatok

Számlaviselő neve:
Számlaküldési címe:
Cégjegyzék száma:
Számlavezető hitelintézet neve:
Bankszámlaszáma:
Fizetés módja:

Szolgáltatás
megrendelése

Készpénzátutalási megbízás (csekk)

Banki átutalás

Egyedi e-mail szolgáltatás (4 postafiók) és a szolgáltatás nyújtásához szükséges domainszolgáltatás.
Egyedi e-mail szolgáltatás (10 postafiók) és a szolgáltatás nyújtásához szükséges domainszolgáltatás.
Kérjük, adja meg a regisztrálni kívánt domainnevét:

Ártáblázat
(nettó havidíjak)

Egyedi e-mail (domainnév-szolgáltatással) (4 postafiók)

990 Ft

Egyedi e-mail (domainnév-szolgáltatással) (10 postafiók)

1490 Ft

1/5

Domainnévigénylés

Domainnév (kiterjesztéssel):
Domainigény típusa

Új igény

Prioritásos új igény

Szolgáltatóváltás/domainnév-áthozatal

Amennyiben a prioritás alapja védjegy, akkor a lajstromszáma:
A domainregisztrációhoz szükséges iratok listáját a 3. számú mellékletben tekinthetik meg.
Magyar domainnév esetén mely közdomain alá kéri a delegálást:

.hu közdomain
második szintű közdomain, mégpedig:

Nemzetközi domain esetén (új igény esetén):

Szolgáltatóváltás
(áthozatal) esetén
kitöltendő

.com

Kérem a(z) 			

.org

.net

.info

.biz

domainnév		

szolgáltatótól történő áthozatalát és a domain további fenntartását, ezennel megbízom az Magyar Telekom Nyrt.-t nevezett domain névvel kapcsolatos
regisztrátori teendők további ellátására.

Hatály
Jelen előfizetői szerződés határozatlan idejű, és azon a napon lép hatályba, amikor a szolgáltató az előfizetőt az adminisztratív kapcsolattartó e-mail
címén értesíti arról, hogy a domainnév nyilvántartásba került. A szolgáltató a domainnyilvántartótól kapott értesítést követően haladéktalanul köteles az
előfizetőt értesíteni. Jelen szerződés hatálybalépésének további feltétele, hogy az igényelt domainnév nyilvántartásba véve nem volt, vagy azt az előfizető
más regisztrátortól hozza át.
Regisztrációs szabályzatok
Az előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Internetszolgáltatók Tanácsa (ISZT) a domainnév-bejegyzési kérelmet elutasítja, akkor a szolgáltató 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 nemzetközi domainnév-regisztráció szabályzata a www.godaddy.com címen elérhető.
Kijelentem, hogy
§ avonatkozó domainregisztrációs 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 domainnévvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem,
hogy a választott domainnévvel 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;
§ adomaindelegálással és –regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internetszolgáltatók Tanácsa által támogatott eseti választot tbíróság
kizárólagos hatáskörének, amely választott bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
§ 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 domainnév visszavonását eredményezi;
§ a
z igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
Névszerver
A szolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a szolgáltató szolgáltatja a domainnév működéséhez elengedhetetlenül szükséges
elsődleges és másodlagos névszervereket (DNS 1,2).
Spamkorlát
1. Az előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek:
§ k
ereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak, és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-maileket megkapják;
§ o
lyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos, és a címzettek nem kérték kifejezetten,
hogy ezen e-maileket megkapják;
§ az
olyan e-mailek, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a „címzettek” listában (To, Cc, Bcc).
A szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges e-mailek, illetve nagy mennyiségű levelek átvételét, illetve továbbítását a hálózatának
és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.
2. Az előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, amely:
§ f
eladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik;
§ v
írussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz;
§ a
mely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki,
és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet;
§ a
mely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a
törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail.
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Szolgáltatásszüneteltetés
Amennyiben az előfizető a fenti spamkorlátot nem tartja be, vagy az előfizetőnek legalább 2 havi lejárt tartozása van, a szolgáltató jogosult a szerződésszegés megszüntetéséig a szolgáltatást szüneteltetni.
Felmondás
Jelen szerződés bármely fél részéről 1 hónapos felmondási idővel írásban mondható fel.
Tekintettel a domain éves fenntartási költségére, a felmondási jog a jelen előfizetői szerződés hatálybalépését követő 12. hónaptól nyílik meg. Amen�nyiben az előfizető a jelen előfizetői szerződést 12 hónapon belül felmondja, 4 postafiók esetén 3000 Ft, 10 postafiók esetén 5000 Ft kötbért köteles
kifizetni.
Amennyiben az előfizetőnek legalább 4 havi lejárt tartozása van, a szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Egyebek
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 szolgáltatóval
szemben a jelen előfizetői szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozásom nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogyha az adatváltozás tényéről a szolgáltatót nem tájékoztatom, vagy lejárt, kiegyenlítetlen tartozásom áll fenn, 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.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Nyilatkozat a domainnév beállításairól
2. számú melléklet: A domainszolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok
3. számú melléklet: A domainregisztrációhoz szükséges iratok listája
4. számú melléklet: Szolgáltatásleírás

Kelt:

Szolgáltató (regisztrátor) 		
		

Előfizető (domainigénylő)
(cégszerű) aláírás

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

Nyilatkozat a domainnév beállításairól
Domainnevem bejegyzését (vagy a szolgáltatóváltást) követően kérem a (www.)		
domainnevem következő URL címre történő átirányítását: (www.)

Domainnév műszaki beállításai – egyedi beállítás esetén töltendő ki
(a regisztrációt/szolgáltatóváltást követően lépnek életbe)
www

IN A

     

2. számú melléklet

A domain szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi előfizetői
szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok
Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról:
Az előfizető ismeri és elfogadja a szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Internet-hozzáférésekre vonatkozó általános szerződési feltételei 4. 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 jelen szerződés alapján igényelt e-mail címeimet tudományos,
közvélemény- vagy piackutatás, valamint saját direktmarketing céljából kezelje.
			

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján igényelt e-mail címeimet idegen célú
direktmarketing céljából kezelje.
			

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján igényelt e-mail címeimet 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 tájékozódni.

Előfizető (cégszerű) aláírása
3. számú melléklet

A domainregisztrációhoz szükséges iratok listája
Szükséges dokumentumok céges
megrendelés esetén

Új domainregisztráció

Prioritásos
regisztráció
cégnév alapján

Prioritásos
regisztráció
védjegy alapján

Áthozatal

Domainszerződés

X

X

X

X

Aláírási címpéldány

X

X

X

X

Cégbírósági végzés

X

X

Védjegyigazolás

X
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4. számú melléklet

Szolgáltatásleírás – Egyedi e-mail

Egyedi e-mail szolgáltatás
A levelezési szolgáltatás saját, kizárólagos adminisztrációs felülettel rendelkezik, ahol a domain gazdája (postmaster) – az előfizetett csomag
korlátain belül – létrehozhat postafiókokat, megoszthatja a közös tárterületet a postafiókok között, valamint levelezési listákat hozhat létre, illetve
módosíthatja ezek tulajdonságait. Postmaster: a szolgáltatás gazdája,
karbantartója (ügyféloldalon), aki az adminisztrációs felületen a szolgáltatás paramétereit beállítja.
Az alapcsomag 4 vagy 10 postafiókot tartalmaz, 8 vagy 20 GB tárterülettel. Az e-mail postafiókok darabszáma és a postafiókokhoz tartozó
össztárhely mérete külön díjazás ellenében bővíthető.

§	
Átirányítási címek: a postafiókra érkező címeket a megadott e-mail
címre irányítja át a rendszer.
§	
Kézbesítési mód:
normál: a leveleket a virtuális mailszerver tárolja, és innen lehet olvasni;
	csak továbbítás: a levelek nem tárolódnak a szerveren, hanem a megadott címre továbbításra kerülnek;
	csak automatikus válasz: a levél nem tárolódik, csak automatikus válasz érkezik a feladónak.
§	
Postafiókméret: a postafiók-használónak engedélyezett tárhely.

Levelezés elérése
1.

Levelek fogadása POP3 protokoll használatával
Ezzel a módszerrel a beérkező levelek a szolgáltató szerverén tárolódnak
mindaddig, amíg azokat a levelezőprogram le nem tölti számítógépre.
Letöltésnél a szerverről eltűnik a levél.
A levelezőprogramok helyes beállításai:
POP3 szerver: mail.t-online.hu
SMTP szerver: mail t-online.hu
Loginnév: ide a TELJES e-mail cím (azonosito@sajátdomain.hu)
Jelszó: az ügyfél jelszava

2.

Levelek fogadása IMAP protokoll használatával
Ezzel a módszerrel a beérkező levelek folyamatosan a szolgáltató szerverén tárolódnak, azokat levelezőprogram csak az elolvasás idejére tölti le
számítógépre. A levelezőprogram típusától függően lehetőség van a kimenő levelezés szerveren történő tárolására is. A módszer előnye, hogy
a teljes levelezést a világ bármely pontjáról elérhetjük, ehhez mindössze
egy internetkapcsolatra és egy IMAP-kompatibilis levelezőprogramra van
szükség.
A levelezőprogramok helyes beállításai:
IMAP szerver: mail.t-online.hu
Loginnév: ide a TELJES e-mail cím (azonosito@ sajátdomain.hu)
Jelszó: az ügyfél jelszava

3.

Levelezés webmailes felületről
Előnye: a világ bármely – internetkapcsolatra képes – számítógépén elérhetővé válnak előfizetőink postafiókjai. A webmail szinte mindent tud,
amit egy hagyományos levelezőprogram kínál: a levelek küldése és fogadása mellett mappákat, címtárat is használhatunk.
A leveleket a https://honlap.t-online.hu oldalon keresztül lehet elérni. A
belépéshez szükséges a teljes e-mail cím (azonosito@ sajátdomain.hu)
és jelszó páros.

A postafiókok beállítását a „Levelezés adminisztrációja” bekezdésben mutatjuk be.
A szolgáltatás szabványos POP3, IMAP, SMTP levelezési szolgáltatásokat nyújt felhasználóinak. A postafiókok tartalmának lekérdezésére és a
levélküldésre a fenti, hagyományos levelezőprogramokon kívül a szolgáltatás a webmailt is támogatja. A szolgáltatási szabványokat a „Levelezés
elérése” bekezdésben mutatjuk be részletesen.

Belépés a vezérlő panelre,
a levelezés adminisztrációja
A levelezéshez szükséges adminisztrációs felületet az úgynevezett vezérlő panelen keresztül lehet elérni, a https://honlapcenter.t-online.hu weboldalon a postmaster@domain.hu azonosító és a hozzá tartozó jelszó
párossal való belépést követően.
A jelszót és a pontos adminisztrátori nevet az ügyfélszolgálattól érkező
levél tartalmazza. Az első bejelentkezés után célszerű a jelszavakat megváltoztatni, a későbbiekben a jelszavak szabadon megváltoztathatóak. A
jelszó min. 6 karakteres, csak ékezet nélküli betűből és számból állhat,
a kis- és nagybetűk különböznek, szünet nem lehet benne, és legalább
egy kis- és nagybetüt és számot kell tartalmaznia.

Új postafiók létrehozása
A vezérlő panelen a belépés után a Levelezés/postafiók beállítása menüt kell kiválasztani, ezek után megjelennek az eddig kialakított postafiókok és az „Új postafiók” ikon is.
Az „Új postafiók” ikonra kattintva megjelenik az új postafiók létrehozását
megkönnyítő panel, ahol a következő beállításokat lehet végezni:
§	
Azonosító megadása: ez lesz az e-mail cím @ előtti része.
§	
Keresztnév/Vezetéknév: a tulajdonos neve.
§	
Jelszó: a levél olvasáshoz szükséges jelszó.
§	
Megjegyzés: a postmaster felületen megjelenő megjegyzés.
§	
Postafiók státusz:
aktív: leveleket fogad a postafiók;
letiltott: a postafiók nem fogad leveleket, a címet fenntartja a rendszer.
§	
Alternatív cím(ek): úgynevezett alias címek. Ugyanarra a domainnévre
érkező leveleket irányíthatunk ebbe a fiókba. Pl. keresztnev.
vezeteknev@domain.hu és a vezeteknev.keresztnev@domain.hu cím
re érkező levelek is a becenev@domain.hu című azonosítóra érkeznek. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden variációra postafiókot létrehozni, csak a becenev@domain.hu-nak, és ezen belül az alternatív
címeket kell beállítani.

Virtuális mailszerverfunkciók
A vezérlő panelre belépve a következő virtuális mailszerverfunkciókhoz
lehet hozzáférni:
§	
Belépés a webes levelezőrendszerbe
§	
Új postafiók létrehozása
§	
Postafiókok karbantartása
§	
Új levelezőlista létrehozása
§	
Levelezőlisták karbantartása

Technikai korlátok
1	Levélküldés: az egyszerre megcímezhető e-mail címek száma maximum
20 db lehet. 5 címzett után a levélküldő rendszer késleltetést léptet életbe, a késleltetés ideje 15 másodperc. Amennyiben 1 percen belül ugyanarról az IP-ről 60-nál több levelet küld az ügyfél, akkor a címet a rendszer
kitiltja 30 percre.
2
Levelezőlista: egy levelezőlistára maximum 100 e-mail cím kerülhet fel.
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