Domain igénylőlap és fenntartási szerződés
.hu végződésű domainekhez
Választott domain név/nevek*:
[ ] Új igény? [ ] Módosítás? Oka (átkérés, igénylőváltozás, adatmódosítás)*:
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám*:
Igénylő azonosítója* (szervezet esetén adószám (hiányában bejegyzés száma), magánszemély esetén
személyi(igazolvány) szám):
Igénylő jogi státusza (magánszemély, jogi szervezet, egyéb)*:
Igénylő (Domain tulajdonos)
teljes neve (magyarul)*:
szervezet esetén angolul:
postai címe*:
telefonszáma*: +36
faxszáma: +36
e-mail címe*:
Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik az Igénylőtől, kizárólag csak
jogi személy, vagy egyéni vállalkozó lehet admin kapcsolattartó )
neve*:
postai címe*:
telefonszáma*: +36
faxszáma: +36
e-mail címe*:
adószáma*:
Elsődleges névszerver:
(névszerver hiányában a 001 Big Host Kft. névszerere lesz megadva)
(A *-gal megjelölt rovatok kitöltése kötelező!)

Az Igénylő megbízza és meghatalmazza a Regisztrátort, hogy a fent megnevezett domain név regisztrációjának és
fenntartásának ügyében teljes jogkörrel eljárjon, valamint az adminisztrációs teendőket (pl. DNS szerver módosítás) ellássa.
Jelen szerződés az aláírásának dátumától számított 2 évre szól. A domain hosszabbítását minden esetben az Igénylőnek
szükséges megrendelnie. A domain fenntartásának díja a bighost.hu oldalon található aktuális ár szerint kerül kiállításra.


Az Igénylő kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs
Szabályzat előírásait betartja, a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó
és a Regisztrátor döntését elfogadja.



Az Igénylő tudomásul veszi, 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.



Az igénylőlapot az Igénylő szavatolja, hogy a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a
megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezi.
Az Igénylő megismerte, és elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint engedélyezi személyes adatainak a
nyilvántartásban történő kezelését, és hogy ezen engedély megadása az Igénylőre vonatkozóan nemzeti jog alapján jogszerű.
Az Igénylő az igénylőlapot teljes egészében elolvasta és egyetértőleg írta alá, illetve fogadta el.



Jelen szerződés aláírásával a felek tudomásul veszik, hogy az Igénylő elfogadja a Regisztrátornak a szolgáltatás nyújtására
vonatkozó általános szerződési feltételeit, illetve a bighost.hu weboldalon található adatkezelési tájékoztatót elolvasta, és
eflogadja.

Helység (Város név):
Dátum:

…………………………………………
Regisztrátor

…………………………………………
Igénylő aláírása/Cégszerű aláírás

A szerződéshez minden esetben csatolnia kell az Igénylőnek cég esetén a cégbírósági végzést vagy cégkivonatot és aláírási
címpéldányt.

Magánszemély esetén az Igénylőnek az 1. melléklet kitöltése kötelező!

A domain regisztráció elindításához szükséges papírokat a lenti elérhetőségek egyikére kérjük elküldeni!

001 Big Host Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Tel.: +36 24 222 089 - Fax: +36 24 998 675
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Domain igénylőlap és fenntartási szerződés
.hu végződésű domainekhez

1. melléklet
Magánszemély esetén kitöltendő!

Alulírott (Név):
lakcím (Irányítószám, Utca, Házszám):

nyilatkozom arról, hogy a személyi igazolványom száma:
Helység (Város név):
Dátum:

……………………………
aláírás (kézzel írott)

Előttünk, mint tanúk előtt (A tanúk megadása kötelező!):
Teljes név:
Kézzel írt aláírás:
Lakcím (Irányítószám, Utca, Házszám):
Személyigazolvány szám:

Teljes név:
Kézzel írt aláírás:
Lakcím (Irányítószám, Utca, Házszám):
Személyigazolvány szám:
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