Domain Igénylőlap (.hu)
Érvényes: 2011.06.01 –től visszavonásig

közvetlenül a .HU közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez (A kötelezően kitöltendő rovatok
vastagon szedve, egy Igénylőlapon több domain név is kérhető ugyanazon igényélő részére, illetve külön lapon aláírt lista is
csatolható!)

A választott domain név/nevek:
Ha már létező domain módosítása, akkor az oka: [ ] regisztrátor váltás [ ] tulajdonos módosítás
Ékezetes domain?

[ ] Igen

[ ] nem
✔

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Jelölje be, hogy mely közdomain alá kéri a delegálást (egy Igénylőlapon egyet):
[✔] hu közdomain [ ] második szintű közdomain, mégpedig: ______________________
az Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyi(igazolvány)
száma):
az Igénylő teljes neve (magyarul):
szervezet esetén angolul:
Igénylő postai címe:
Igénylő telefonszáma:
Igénylő telefaxszáma:
Igénylő e-mail címe:
az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy:
Magic Consulting Kft.
neve:
6000 Kecskemét, Kőrösi hegy 62.
postai címe:
+36 70 453 9455
telefonszáma:
+36 76 450 150
telefaxszáma:
info@magic-consulting.hu
e-mail címe:
technikai adatok:
Elsődleges Name Szerver
Másodlagos Name Szerver

: ns.loom.hu (195.56.234.100)
85.90.160.123
: ns2.loom.hu (195.56.195.65)
85.90.165.165

Kijelentem, 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 igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és
a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor,
sem a Nyilvántartó nem felel;
•
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.

Mellékelem a következő dokumentumokat:
[ ] Személyi igazolvány, lakcím kártya (másolat)
[ ] Aláírási címpéldány (másolat)
[ ] Cégbírósági végzés/Cégkivonat/Alapítási okirat (másolat)
Az Igénylő képviselőjének neve:

20………………………….
Dátum

…………………………………………………………………..
Igénylő képviselőjének neve, aláírása / Cégszerű aláírás

Az Igényt átvevő Regisztrátor neve, az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása:
Regisztrátor szervezet: Digital Loom Kft. (6000-Kecskemét, Semmelweis u. 1/a)
20………………………….
Dátum

…………………………………………………………………..
Regisztrátor Aláírása

