Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve)
Kérjük nyomtatott betűkkel töltse ki az igénylőlapot és küldje el nekünk az ugyfelszolgalat@tarhely.info címre!
Választott domain név:
Igénylés fajtája:

Új igény

Módosítás*

Regisztrátor váltás**

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Mely közdomain alá kéri a delegálást?

.hu domain

második szintű közdomain, mégpedig:

Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai
Az Igénylő teljes neve:
Az Igénylő (cég/szervezet) rövid neve:

Az Igénylő (cég/szervezet) neve angolul:

Jogi státusza:

Adószáma/személyiigazolvány-száma***:

Cégjegyzékszáma (cégek esetén):

Egyéb azonosító (ha szükséges):

Irányítószáma:

Utca, házszám:

Település:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy (ha különbözik az Igénylőtől)
Neve:.FULLCON IT Development Kft.

E-mail címe: domain@fullcon.hu

Postacíme és telefonszáma (ha különbözik az Igénylőétől): 1108 Budapest, Tóvirág u. 8. +36 30886 76 06
Névszerverek (név és IP cím)
Elsődleges:.ns1.hosztolj.hu [93.88.194.51]

Másodlagos: ns2.hosztolj.hu [167.114.229.72]

Elsődleges:.

Másodlagos:

Technikai személy adatai (kérjük ne módosítsa)
Neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató kft.. – Hodos Róbert
Irányítószáma: 1081

Település: Budapest

Telefonszáma: +3630-5987210
*
**
***

Utca, házszám: Légszesz u. 4.
E-mail címe: admin@webhosticon.com

Bármilyen módosítás esetén (tulajdonos, cím, kapcsolattartó, névszerver stb.)
Domain átregisztráció esetén
Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyi(igazolvány) száma)

FULLCON IT Development Kft.
1108 Budapest, Tóvirág u. 8. 10/43. tel: +3630-886-7606
ugyfelszolgalat@tarhely.info
Adószám: 25953943-2-42

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a FULLCON IT Development Kft.-t
kijelentem, hogy

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

a fenti domain név(ek) regisztrációjával és egyben

a magyar és nemzetközi szabályzatokat ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul
veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli
felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából
esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt
kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a
követeléssel szembeni védekezéshez;
a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával
vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a
Megbízottat ,Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort,
Megbízottat illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott
domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát,
kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok.
Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon
vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető;
hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet
regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;
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 domainmegrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom.
a domainnév regisztráció teljes szabályzatát a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html oldalon elolvastam, tudomásul
vettem és betartom, illetve az alternatív vitarendezés (http://www.domain.hu/domain/adr/regdont.html) szabályait elfogadom;
A megrendelőlap aláírásával domain név fenntartási szerződés jön létre a Regisztrátor és a domain név Igénylője között a
regisztrációs periódusban megjelölt időtartamra. Amennyiben az időszak lejárta előtt 30 nappal az Igénylő a domain fenntartási
szándékát nem erősíti meg, úgy a fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.
Az Igénylő Lap aláírásával Megrendelő és a FULLCON IT Development Kft. között domain fenntartási szerződés jön létre - a
domain név bejegyzésétől számított - az Igénylő Lapon megjelölt időtartamra. Az időtartam végén, amennyiben Megrendelő a
domain név meghosszabbításáról nem nyilatkozik, a szerződés automatikusan megszűnik.
.eu domainnév regisztráció esetén a teljes szabályzatot a http://www.eurid.eu/ oldalon elolvastam, tudomásul vettem és
betartom, illetve az alternatív vitarendezés szabályait elfogadom. Kijelentem, hogy mint magánszemély az EU tagállamok
valamelyikben hivatalos címmel rendelkezem, avagy a megrendelő, mint szervezet bejegyzett irodával, adminisztrációs
központtal vagy működő telephellyel rendelkezik az EU területén.
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.

Csatolandó dokumentumok:
• cég:
cégbírósági végzés (kivonat)és aláírási címpéldány – másolatok
• magánszemély:
nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről
• magánvállakozó:
vállalkozói igazolvány másolata
• alapítványok, egyesületek, iskolák,
önkormányzatok:
adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat
vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)

Dátum:
Az Igénylő képviselőjének neve:
Igénylő (cégszerű) aláírása

FULLCON IT Development Kft.
1108 Budapest, Tóvirág u. 8. 10/43. tel: +3630-886-7606
ugyfelszolgalat@tarhely.info
Adószám: 25953943-2-42

NYILATKOZAT
(A nyilatkozatot csak magánszemélynek kell kitöltenie)

Alulírott ……………………………………….. nyilatkozom arról, hogy személyi igazolványom (vagy
útlevél számom) száma ………………………………………, állampolgárságom magyar (vagy/és
európai unió tagországi ).

Kelt: …………………………..20…………………….hó ………… nap

…………………………………
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..
Aláírás (kézzel)............................................................

Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..
Aláírás (kézzel)..........................................................

FULLCON IT Development Kft.
1108 Budapest, Tóvirág u. 8. 10/43. tel: +3630-886-7606
ugyfelszolgalat@tarhely.info
Adószám: 25953943-2-42

