RLAN Internet Kft.
9372 Csapod, Ciráki u. 11.
Tel:(21)221-00-00; Fax:(21)221-00-01
E-mail: support@rlan.hu

Választott domén név:
Domén név típusa:
Ha módosítás, akkor ennek oka:
Prioritásos igény:

új igény
regisztrátor váltás
nem

korábbi igény módosítása
igényl váltás
igen

egyéb adatmódosítás
ha védjegy, lajstromszám:.....................
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Kijelentem, mint Igényl , hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot (a következ kben ”Szabályzat”) ismerem, magamra nézve kötelez en elfogadom és betartom; jelen igényl lap
szerint a domén delegálását és fenntartását megrendelem; domén igényt a Regisztrátor indoklás nélkül elutasíthat; a domén név választhatóságával kapcsolatos kérdésekben a
Nyilvántartó és Regisztrátor döntését elfogadom; a domén igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó döntését elfogadom; tudomásul veszem,
hogy a választott domén név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát; kijelentem, hogy a domén
delegálással és regisztrálással illetve a megkötött Szolgáltatói Szerz dés hatályával és az ebb l ered jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben
alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a joger s bírói ítélet hatályával bírálja el; az igényl lap hiányos, hibás,
félreérthet , rosszul olvasható kitöltéséb l ered károkért kizárólag az Igényl felel; az általam kijelölt Adminisztrátor kapcsolattartó jogosult a delegálással, fenntartással kapcsolatban az
Igényl képviseletében eljárni; amennyiben a regisztrációs, fenntartási, doménszolgáltatási díj fizetési határidejének lejártát követ 15 napon vagy kézbesített fizetési felszólítást követ 8
napon belül sem kerül a díj maradéktalanul kiegyenlítésre, akkor a domén kezelésér l lemondtam. Kijelentem, mint Igényl , ill. mint Költségvisel , hogy rendelkezem mindazon az
Igényl lapon szerepl személyek (így az adminisztratív, ill. költségvisel kapcsolattartó személy) azon hozzájárulásával, amelyben hozzájárulnak adataik Regisztrátor és Nyilvántartó
általi kezeléséhez, valamint az adminisztratív kapcsolattartó adatainak nyilvánosságra hozásához; a Regisztrátor jogosult az igényl lap átvételét megel z en és követ en is igényt
elutasítani; az elutasítást a Regisztrátor írásban vagy szóban közli az Igényl vel vagy Költségvisel vel; a regisztrációért, fenntartásért és a doménnel kapcsolatos szolgáltatásokért díjazás
illeti meg a Regisztrátort, a díjakat a Költségvisel és a Regisztrátor közti írásos megegyezés határozza meg, ennek híján a Regisztrátor weblapján az igénylés pillanatában megtalálható
díjak a meghatározók; a Regisztrátor részére a díjfizetésre a Költségvisel kötelezett, azonban amennyiben a Költségvisel nem fizeti meg a domén regisztrációs vagy fenntartási díját
határid re, akkor annak megfizetését az Igényl készfizet kezesként vállalja; amennyiben a regisztrációt követ en benyújtott, – a Költségvisel számlaküldési címére küldött –
szabályosan kézbesített számlát a Költségvisel nem fizeti ki, akkor a Költségvisel és az Igényl felárat köteles fizetni a regisztrációért, valamint nem illeti meg semmilyen kedvezmény
vagy akciós ár, hanem a Regisztrátor Általános Szerz dési Feltételeiben szerepl díjak és felárak érvényesek; amennyiben egy igény nem teljesíthet , akkor helyette az el re fizetett díj
ellenében az Igényl másik domént igényel; amennyiben az igényl regisztrált adatai megváltoznak, akkor az Igényl új igényl lapon az adatváltozást követ 15 napon belül köteles
adatváltoztatást kérni; ennek elmulasztása esetén a fenntartást a Regisztrátor felmondhatja; a fenntartási id lejárta el tt az Igényl a domén fenntartását a Regisztrátornál
meghosszabbíthatja; meghosszabbítás híján a domén fenntartás felmondottnak tekintend ; a Költségvisel vagy más fél, ha lejárat el tt hosszabbításra el fizet és ezt az Igényl írásban
nem kifogásolja meg, akkor a névfenntartást a Regisztrátor meghosszabbítja; a Nyilvántartó által a bejegyzést követ en alkalmazott díjemelés költsége, ill. új korábban nem alkalmazott
díj, adó, járulék vagy egyéb közteher bevezetésével járó költség az Igényl re hárítható; határid re nem megfizetett regisztrációs, fenntartási, doménszolgáltatási díjtartozás esetén az
Igényl doménjeinek fenntartását a Regisztrátor azonnali hatállyal felmondhatja; a felmondásról postai vagy elektronikusan aláírt elektronikus levélben értesíti az Igényl t vagy a
Költségvisel t vagy az Igényl Adminisztrátorát vagy a Költségvisel Kapcsolattartóját, azonban a felmondásról szóló hivatalos értesítésnek a Nyilvántartó weblapján történ közzététel
min sül; a delegálási szerz dés az igényl lapon megjelölt határozott id re szól, amely díjfizetéssel meghosszabbítható a díj mértékének megfelel határozott id tartamra; mind az
Igényl , mind a Költségvisel jogosult indoklás nélkül azonnali hatállyal kérni a delegálás megszüntetését, azonban ezt a kérését csak bizonyítóerej magánokiratban vagy közokiratban
nyújthatja be; amennyiben egy igényelt vagy el regisztrációra beküldött név végül is nem került regisztrációra, akkor helyette az Igényl más nevet köteles választani; folyamatban lév
igény csak az érintett Felek együttes hozzájárulásával módosítható; az igénylés, delegáció és a fenntartás valamint a doménnel kapcsolatos egyéb tennivalók és folyamatok ügyintézési és
eljárási rendjét a Regisztrátor és a Nyilvántartó határozza meg; az igény nyilvántartásba vételét követ 14 napon belül köteles ellen rizni a regisztrációs adatokat, és a Regisztrátort
írásban értesíteni, ha valamely adat nem felel meg az Igénynek vagy a valóságnak; a Regisztrátor az általa leszámlázott és részére megfizetett összeg erejéig felel az Igényl felé, ill.
amennyiben az Igényl és a Költségvisel nem azonosak, akkor az utóbbi felé; nem korrigálhatóan hibás teljesítés esetén a Költségvisel részér l a befizetett díj visszaigényelhet ;
jogvita esetére a Felek az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki mindazokban az ügyekben,
amelyek elbírálását jogszabály a választottbírósági fórumon lehet vé teszi; a Regisztrátor felhívta az Igényl figyelmét, a domén igénylés és használat nagy körültekintést igényel,
elkerülhetetlen a szerteágazó és sokret szabályozási és szerz dési feltételi háttér alapos ismerete; a domén megfelel védelme és m köd képességének rendszeres ellen rzése, a
fenntartás meghosszabbítása az Igényl feladata. Amennyiben a Regisztrátor által kiadott Igényl lapon lév feltételek bármelyikét is valaki megváltoztatta vagy törölte, b vítette, akkor
a változtatások mind érvénytelenek; a Regisztrátor igénylés pillanatában érvényes Általános Szerz dési Feltételeit fogadtam el. Az itt nem szabályozott esetekben a Regisztrátor
Általános Szerz dési Feltételeit elfogadom, amelyeket teljes egészében átolvastam, minden részletében megismertem és megértettem és magamra nézve kötelez en elfogadtam.
Mint az igényl lap aláírója büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az Igényl képviseletére és az igényl lap aláírására jogosult
vagyok.
Kelt,

Igényl lap átvételi adatok: (A Regisztrátor tölti ki!)
Átvev neve:......................... ………..

cégszer aláírás
/Igényl /

Átvétel dátuma:.......….év..........………..hó………nap

1. oldal, összesen: 3

Meghatalmazás
Alulírott Igényl
Az Igényl teljes neve:
1

Az Igényl adószáma / szig. Száma :
Az Igényl címe:
Kapcsolattartó
a mai napon meghatalmazom a RLAN Internet Kft-t, mint Szolgáltatót, hogy a(z)

domain kezelésével kapcsolatban a megadott adatok alapján a domain regisztrációs eljárásban nevemben és képviseletemben eljárjon.
Kelt,

cégszer aláírás
/Igényl /

Nyilatkozat
Alulírott ……………….………………………………. nyilatkozom, hogy személyi igazolványom száma: …………………., állampolgárságom magyar.

-----------------------------aláírás

Tanúk:
Név 1:
személyi ig. szám:
aláírás:
Név 2:
személyi ig. szám:
aláírás

2. oldal, összesen: 3

Költségvisel / Viszonteladó
Neve:

RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft.

Számlázási címe:

9372 Csapod, Ciráki u. 11.

Számlaküldési címe:

9372 Csapod, Ciráki u. 11.

Adószáma:

13641463-2-08

Értesítési címe:

9372 Csapod, Ciráki u. 11.

Költségvisel által kijelölt kapcsolattartó
Gáncs Gábor

Neve:

+36 21 221-00-00
Telefonszáma:
E-mail címe: support@rlan.hu
_________________________________________________________________________________________________________________________
Technikai kontakt személy

2

Neve:

Gáncs Krisztián

Postai címe:

9400 Sopron, Patak u. 10.

Telefonszáma:

+36 21 221-00-00

E-mail címe:

support@rlan.hu

_________________________________________________________________________________________________________________________
Az itt nem szabályozott esetekben a Regisztrátor Általános Szerz dési Feltételeit elfogadom, amelyeket teljes egészében átolvastam, minden részletében
megismertem és megértettem és magamra nézve kötelez en elfogadtam.
Megjegyzés*:

Els dleges DNS,
Másodlagos DNS,

host név: ns.magicnet.hu.............................., IP cím: 86.109.64.5................................
host név: ns2.magicnet.hu............................, IP cím: 193.194.159.224............................

Regisztrátor: …………………………………………………………………………………………………………………..
Mellékelt dokumentumok:

Mint az igényl lap aláírója büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a Költségvisel képviseletére és az igényl lap aláírására
jogosult vagyok.

Kelt, Sopron, …………év……………………………….hó…………….nap

cégszer aláírás
/Költségvisel /

3. oldal, összesen: 3

