Websupport Magyarország Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 4140
WEB: http://tarhelypark.hu
E-mail: info@tarhelypark.hu

HU domain igénylő lap
Igényelt domain név:
Megrendelő teljes neve/cégnév:
Megrendelő postai címe:
Telefon:
E-mail:
Személyi igazolvány száma
(cégek esetén adószám):
Igénylő jogi státusza (X-elje be):
Elsődleges névszerver:
Másodlagos névszerver:

magánszemély

cég/szervezet

egyéni vállalkozó

ns1.tarhelypark.hu
ns3.tarhelypark.hu

Adminisztratív kapcsolattartó személy:
Websupport Magyarország Kft.

admin@tarhelypark.hu

+36 1 700 4140

Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy
a.) a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat
előírásait betartom;
b.) a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor
döntését elfogadom;
c.) tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén
a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
d.) 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;
e.) 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;
f.) 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;
g.) az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam, eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a
Regisztrátor kérésére azt bemutatom.
h.) rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban
történő kezelésére vonatkozóan;
h.) A domainnév regisztráció teljes szabályzatát a http://www.domain.hu oldalon elolvastam, tudomásul vettem és
betartom.

Kelt: ______________(város), ______ (év)____________ (hó) _______ (nap)

_______________________________
Megrendelő olvasható aláírása

_____________________
Cégszerű aláírás és pecsét

