Domain név Igénylőlap
Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez. Egy lapon csak egy domain kérhető!
Tötse ki az űrlapot (elektronikusan is megteheti), majd kinyomtatva és aláírva küldje el címünkre: info@suriel.eu

A választott domain információi:
A választott domain név:
Névszerver, (amennyiben a megrendelő biztosítja):

elsődleges:

Igénylés oka:
új igény
módosítás
Prioritásos igény:
I/N
Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai:
Igénylő teljes neve (magyarul):
Szervezet esetén angolul:
Irányítószám, település:
Utca, házszám:
Telefon: / Fax:
Az Igénylő azonosítója (vállalkozás adószáma vagy egyéni igénylő

másodlagos:
regisztrátor váltás

személyi igazolvány száma):

Védjegy lajstromszáma (Ha védjegy alapján prioritásos az igény):
Számlafizető adatai, ha különbözik az Igénylőtől:
Név:
Telefonszám, fax:
Irányítószám, település, utca, házszám:
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy:
Németh Marianna
Név:
ugyfelszolgalat@kvrg.hu
E-mail cím:
+ 36-1-271-0990
Telefonszám, fax:
Irányítószám, település, utca, házszám: 1131 Budapest Reitter Ferenc u. 132/C
Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy:
Lenkei Tibor
Név:
ugyfelszolgalat@kvrg.hu
E-mail cím:
+ 36-1-271-0990
Telefonszám, fax:
Irányítószám, település, utca, házszám: 1131 Budapest Reitter Ferenc u. 132/C
Megbízom a Suriel Informatikai Kft-t a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével egyben kijelentem/tudomásul
veszem, hogy:








a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a
Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
a választott 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;
a domain 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 támogatott Eseti
Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
szavatolom, 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;
az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Kelt: ___________________

…………………………………………………….

Igénylő aláírása

P.H

