WEBműHELY Kft.

Domain igénylőlap (.hu)

1133 Budapest, Zsilip u. 6.
Telefon: (06-1) 412-1495
Fax: (06-1) 339-6297
www.webmuhely.hu

Magánszemély részére.
Több domainnév abban az esetben igényelhető egy lapon, ha az összes egyéb adat azonos.

Az igénylőlap csak az aláírt „Nyilatkozat a személyi adatokról” és „Tájékoztató” nyomtatványokkal és együtt érvényes.
Kérjük, NYOMTATOTT betűvel, olvashatóan töltse ki! A *-gal jelölt sorok kitöltése kötelező
* Az igényelt domain
Az igényelt domain 2.
Az igényelt domain 3.
Az igényelt domain 4.
Az igényelt domain 5.
Új igény

Prioritásos új igény

Módosítás. Oka:

Elsődleges névszerver
Másodlagos névszerver

* Domainigénylő neve
* Személyi igazolvány száma
* Domainigénylő címe
* Telefon (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

* Fax (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

Mobil (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

* E-mail cím
Számlaküldési cím (ha más, mint fent)

* Adminisztratív kapcsolattartó személy (aki magyar nyelvű kommunikációra képes)
* Név
* Telefon (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

* Fax (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

Mobil (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

* E-mail cím
* Technikai kapcsolattartó személy (csak akkor töltse ki, ha a névszervereket nem a WEBműHELY szolgáltatja!)
* Név
* Telefon (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

* Fax (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

0

6

-

/

Telefon: (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

Fax: (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

Mobil: (06-körzet/telefonszám)

0

6

-

/

Mobil (06-körzet/telefonszám)
* E-mail cím
Költségviselő neve (ha más, mint az igénylő)
Költségviselő címe

_________________________________

_________________________________

_________________________________

* Dátum

* Megrendelő

Költségviselő

Az igényt átvevő Regisztrátor neve és az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása:

Megrendelőlap

WEBműHELY Kft.

Domainüzemeltetés, webhosting

1133 Budapest, Zsilip u. 6.
Telefon: (06-1) 412-1495
Fax: (06-1) 339-6297
www.webmuhely.hu

Kérjük jelölje meg, domainnevét milyen módon kívánja üzemeltetni!
A feltüntetett árak a domain regisztrációs díját nem tartalmazzák!

Domainnév:



Adatlap csomag (domainüzemeltetés + 3 db 100 MB-os e-mail cím + céges adatlap)

9.800 Ft + áfa / év

A választott e-mail címek:
1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________



Tárhely-szolgáltatás





CSMstart
CSM500-statikus
CSM500-dinamikus
CSM500-adatbázis

4.800 Ft + áfa / év
1.000 Ft + áfa / hó
1.400 Ft + áfa / hó
1.800 Ft + áfa / hó

További 250 MB tárhely: 100 Ft + áfa / hónap
További 250 MB tárhely: 140 Ft + áfa / hónap
További 250 MB tárhely: 180 Ft + áfa / hónap

Fizetési periódus (a CSMstart csomagnál nem választható):
 6 hónap
 12 hónap
A 12 hónapos periódus választása esetén 1 db .hu domain regisztrációja ajándék!
További tárterület (250 MB-onként):
További tárterület (50 MB-onként):



______________ MB
______________ MB

Tárhely nélkül domainüzemeltetés
 CSMreg
1.200 Ft + áfa / év
 CSMátugrás
2.880 Ft + áfa / év
Hova mutasson a domain (url)?

__________________________________________________________________________________________________



A fenti domainhez további szolgáltatást nem kérek. A technikai feltételeket magam biztosítom.
(Kérjük, az igénylőlapon adja meg az adatokat!)



A fenti domainnévhez további szolgáltatást nem kérek, a domainhez névszerverekre nincs szükség (CSAK .EU domain
esetén!).

Dátum: _____________________________

_____________________________
Megrendelő

Tájékoztató

WEBműHELY Kft.
1133 Budapest, Zsilip u. 6.
Telefon: (06-1) 412-1495
Fax: (06-1) 339-6297
www.webmuhely.hu

Az igénylőlap benyújtásával egyben 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 igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor
és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;



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 domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és
kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által
támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja
el;



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.

Tudomásul veszem, hogy az általam igényelt domainnévre a beregisztrálásról szóló értesítés kézhezvételével egyidőben válok jogosulttá.

Dátum: _____________________

__________________________
Megrendelő

WEBműHELY Kft.

Nyilatkozat a személyi adatokról

1133 Budapest, Zsilip u. 6.
Telefon: (06-1) 412-1495
Fax: (06-1) 339-6297
www.webmuhely.hu

Magánszemély részére.

Domainnév regisztrációjakor az igénylő magánszemélynek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát. Erre szolgál ez a nyilatkozat,
mely a Magyar Köztársaság Adatvédelmi Biztosának határozata alapján a hatályos adatvédelmi szabályzásnak megfelel.

Alulírott
Név:
Lakcím:

ezúton nyilatkozom, hogy
Személyi igazolványom száma:
Lejáratának dátuma:

Megjegyzések, további adatok, ha felvételükkel domainigénylő is egyetért (pl. születési hely, idő; anyja neve):

Dátum: _____________________________
_____________________________
Aláírás

Kiskorú, vagy cselekvőképtelen domainigénylő esetében jognyilatkozatra jogosult
Neve:
Lakcíme:
Személyi igazolványának száma:
Lejáratának dátuma:

_____________________________
Aláírás
Tanúk:

Név:

______________________________________

______________________________________

Lakcím:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Szem ig.
száma

