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

.hu domén név megrendel lap
__________________________________________________________________________________________
Választott domén név:
Domén név típusa:
Ha módosítás, akkor ennek oka:
Prioritásos igény:
Mely közdomain alá kéri a delegálást:

Az Igényl
Az Igényl
Az Igényl
Az Igényl
Az Igényl
Az Igényl

új igény
regisztrátor váltás
nem
.hu

korábbi igény módosítása
igényl váltás
egyéb adatmódosítás
igen
ha védjegy, lajstromszám:.....................
másodszint közdomain:...................…..

szervezet adószáma: .................... …, vagy egyéni Igényl esetén személyi igazolvány száma: ........................
teljes neve (magyarul): ......................................................................................................................................
teljes neve (angolul): .........................................................................................................................................
postai címe: ......................................................................................................................................................
jogi státusza: .....................................................................................................................................................
telefonszáma: ............................ , Telefaxszáma ...............................................................................................

Az Igényl által kijelölt kapcsolattartó személy:

Neve:
Postai címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Az Igényl lap benyújtásával egyben kijelentem, hogy

a) a Domain Regisztrációs Szabályzatot ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a
domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felel sség sem a domain delegálásból,
sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséb l vagy visszavonásából esetlegesen keletkez közvetlen vagy közvetett károkért;
b) egyedül magam vagyok felel s az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A
Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellen rzésére, jogszer ségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel
kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve
(ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
c) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával
kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésb l következ költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és
egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
d) a domain név megválasztása területén a lehet legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve
annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz f z d jogát, személyiséghez f z d jogát, kegyeleti jogát, szerz i
jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésr l tudomást szerzek, a névr l önként lemondok, illetve másik nevet választok. Tudomásul
veszem, hogy ellen rzés céljából cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa (a 06-80-345678 zöld számon vagy a
www.hpo.hu címen) hozzáférhet ;
e) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igényl lapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak
megfelel en nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem;
f) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti
alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követ en a Regisztrátor szerzi be;
g) választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendez Fórum döntésének, és tudomásul veszem,
hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmez vel szemben érvényesíthetek,
továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
h) kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerz dés hatályával, 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.
i) szavatolom, hogy az igényl lapot a valóságnak megfelel en 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.

.....................................................

................év

..................................

hó

......... nap

Az Igényl képvisel jének neve: .........................................................................................................................................

…………………………………………………………..
(cégszer ) aláírás, pecsét
/Igényl /

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

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

