DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
Igényelt domain név(ek):
Domain név(ek) fenntartása:

2 évre 3 évre

5 évre

10 évre A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Megrendelő teljes neve:
Megrendelő értesítési címe:
Megrendelő adószáma: (cég esetén)
Személyi ig. száma: (magánszemély esetén)
Képviselő neve:
Képviselő telefonszáma:

fax:

Képviselő e-mail címe:
Elsődleges és másodlagos névszerver

ns1.grafinet.hu

ns1.grafinet.hu

Adminisztratív kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
GrafiNet Team Kft. - Nagy Balázs
info@grafinet.hu +36 70 940 6046

8500 Pápa, Fáy A. Ltp. 5. II/11.

Technikai kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
GrafiNet Team Kft. - Nagy Balázs
info@grafinet.hu +36 70 940 6046

8500 Pápa, Fáy A. Ltp. 5. II/11.

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a GrafiNet Team Kft.-t és az ő képviseletében eljáró hivatalos,-bejegyzett ISZT Regisztrátort a
fenti domain név(ek) regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy:
1)

A Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és betartom. A domain igénylésével, delegálásával és
fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az
igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a
Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói
szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben
alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum és az Eseti Választottbíróság döntésének,
amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el. Az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt
teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

2)

Megrendelőként kijelentem, hogy a GrafiNet Team Kft. Általános Szerződési Feltételeit (http://www.grafinet.hu/aszf.pdf)
megismertem, és magára kötelezőnek elismertem. Engedélyezem és kérem, hogy jelen határozott idejű szerződés, annak
lejáratakor folyamatosan megújuló 1 éves határozott idejű szerződéssé alakuljon – egészen Előfizető írásos felmondásáig - a
GrafiNet Team Kft. majdani aktuális díjszabását figyelembe véve.

3)

Amennyiben Megrendelő a szolgáltatást tovább nem igényli a bármelyik éves lejárat előtt legkésőbb 30 nappal köteles a
hosszabbításról írásban nyilatkozni, ellenkező esetben a szerződés automatikusan meghosszabbodik. Jelen szolgáltatási
szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Csatolandó dokumentumok:
cég esetén:
magánszemély esetén:
Kelt:

201__.

Cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok
Nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről (sablon a következő oldalon található)

_________________

__________________________
Megrendelő olvasható aláírása

hó

_________

nap
__________________________
Cégszerű aláírás és pecsét
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NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL
Kitöltése csak a domain+tárhely magánszemély nevére való regisztrálásakor szükséges!

Alulírott …………………………………………………………………………………………………...........................
nyilatkozom arról, hogy személyi igazolványom száma ……………...……........................................................,
állampolgárságom magyar.

Kelt: ……..……………..............201__ ….……….....hó …… nap

……………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: …………………………………………
SZIG.: ………………………………….......
Lakcím:……………………………………..

Név: …………………………………………
SZIG.: ………………………………...…....
Lakcím:……………………………………..
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