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Domain Név Igénylőlap
Új domain név igényléséhez és meglévő domain átregisztrálásához
1.) A Megrendelő, továbbiakban Megrendelő, megrendeli az alábbi(aka)t a megjelölt időtartamra:
Igényelt domain név(nevek):

Hány évre kéri a domain regisztrációját:
Megrendelő adatai:
Megrendelő teljes neve:

1

2

3

5

10

Megrendelő adószáma/szem.ig.száma:
Megrendelő számlázási címe:
Megrendelő levelezési címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

fax:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Elsődleges és másodlagos névszerver ns.innobrand.hu

ns2.innobrand.hu

2.) Az Adminisztratív kapcsolattartó személy:
Neve:
Innobrand Kft.
Levelezési címe:

1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

Adószáma:
E-mail címe (működő!):

22782568-2-43
info@innobrand.hu

Telefon:

+36-30 811-4715

A Megrendelő jelen Domain Név Igénylőlap (továbbiakban Igénylőlap) aláírásával megrendeli az Innobrand Kfttől (Szolgáltatótól) a domain delegálási és fenntartási szolgáltatást, amelynek részletes szabályozását a Szolgáltató ÁSZF-je tartalmazza.

Megrendelő nyilatkozatai:
a.) A magyar és nemzetközi szabályzatokat ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domain regisztrációs Szabályzat előírásait betartom.
b.) A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Szolgáltató, mint Regisztrátor
döntését, - bármi is legyen az,- elfogadom.
c.) Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem. Tudomásul veszem, hogy sem a Nyilvántartót, sem a
Szolgáltatót nem terheli felelősség, sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért. Tudomásul veszem azt is, hogy egyedül én, mint Megrendelő vagyok felelős az általam
igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezekkel összefüggésbe hozható valamennyi kárért és egyéb
következményekért. Kijelentem, hogy a domain nevet a törvényeknek megfelelően használom fel. Amennyiben ezzel kapcsolatban más
személy a Nyilvántartóval és/vagy a Szolgáltatóval szemben igényt kíván érvényesíteni, úgy vállalom, hogy a helyükbe lépek akár perben,
akár peren kívül, illetve minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez.
d.) A domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járok el, és szavatolom, hogy az általam választott domain
név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl: névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát,
szerzői jogát, kegyeleti jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok, illetve másik nevet
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választok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa
www.hipo.gov.hu honlapon elérhető.
e.) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nyilvántartó, és a Szolgáltató az Igénylőlapon közölt bármely információt, az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezelhessenek.
f.) Tudomásul veszem, hogy az igényem Domain regisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével és választhatóságával kapcsolatos vita
esetén a Szolgáltató és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát.
g.) 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 Szolgáltató, sem a Nyilvántartó nem
felel.
h.) Kijelentem, hogy a domain delegálással, regisztrálással, fenntartással, és a jelen Igénylőlap aláírásával létrejövő szolgáltatói szerződés
hatályával, illetve az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a
Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum és az Eseti Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó
eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
i.) A domain igénylőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Szolgáltató kérésére azt bemutatom.
j.) A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit a http://www.innobrand.hu/letoltesek címen megismertem, tudomásul vettem, magamra
nézve kötelező érvényűnek fogadom el. Jelen Igénylőlap általam történő aláírásával, a Szolgáltató ÁSZF-je a köztem és a Szolgáltató közti
jogviszonyban érvénybe- és hatályba lép, egymás közti jogviszonyunk részévé válik.
k.) A domain név regisztráció teljes szabályzatát a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html oldalon elolvastam, tudomásul vettem,
elfogadom
és
annak
mindenkor
hatályos
változatát
betartom,
illetve
az
alternatív
vitarendezés
(http://www.domain.hu/domain/adr/regdont.html) szabályait elfogadom.
l.) A .eu domain név regisztráció esetén a teljes szabályzatot a http://www.eurid.eu/ oldalon elolvastam, tudomásul vettem, elfogadom és
annak mindenkor hatályos változatát betartom, illetve az alternatív vitarendezés szabályait elfogadom.
m.) Szavatolom, hogy az Igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok, így különösen az értesítési e-mail címem,- nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását
eredményezi.
n.) A Megrendelő kijelenti, hogy az Igénylőlapot teljes egészében elolvasta, annak tartalmát megértve, azt elfogadva egyetértőleg írta alá.
o./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a domain regisztrációt csak akkor indítja el, ha a Megrendelő a Szolgáltatónál már
rendelkezik tárhely csomaggal, vagy tárhely csomagot is választ, valamint a regisztrációs díjat megfizette. A regisztráció igénylése során
követendő és az esetleges sikertelen regisztráció estén követendő eljárást részletesen a Szolgáltató ÁSZF-je határozza meg.
p./ A Megrendelő (jogalanyiságától függően) csatolja az alábbi dokumentumokat:
- cég esetén:
cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok
- magánszemély:
nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről
- magánvállalkozó:
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)

2016. …………………. hó ……… nap

………………………………………
Előfizető(Megrendelő) olvasható aláírása
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………………………………………
(cégszerű) aláírás és pecsét
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MAGÁNSZEMÉLY NYILATKOZAT
(KITÖLTÉSE MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN KÖTELEZŐ)

Alulírott ………………………………………………. alábbi nyilatkozatban kijelentem, hogy
személyi igazolványom száma ………………………… valamint állampolgárságom magyar.

Aláírás: .......................................................

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

Név:
Lakcím:
Személyig. szám:

Tanú 2:

Név:
Lakcím:
Személyig. szám:
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