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DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
(KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGY BETŰVEL TÖLTSE KI!)

Igényelt domain név(ek):
Megrendelő teljes neve:
Megrendelő értesítési címe:
Adószám / személyi igazolvány szám:
Képviselő neve:

Golden Comp Kft. (képviseletében: Szalay Attila)

Képviselő telefonszáma:

+36/70 388 35 87

Elsődleges és másodlagos névszerver

ns1.line-net.hu

ns2.line-net.eu

Adminisztratív kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
Golden Comp Kft. (képv.: Szalay Attila)
info@goldencomp.hu

+36/70 388 35 87

Technikai kapcsolattartó személy: (név, e-mail cím, telefonszám)
Golden Comp Kft. (képv.: Szalay Attila)
info@goldencomp.hu

+36/70 388 35 87

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a Golden Comp Kft-t, mint az igényelt domain nevek technikai üzemeltetőjét a fenti domain név(ek)
regisztrációjával, valamint üzemeltetésével és egyben kijelentem, hogy:
-

a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elolvastam elfogadom és betartom; a domainnév regisztráció teljes szabályzatát a
http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html oldalon

-

a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;

-

tudomásul veszem, hogy a 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 Választóbíróság 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.

-

az igénylőlap hitelesítésével hozzájárulok, hogy az Üzemeltető az általa meghatározott Regisztrátorhoz adataimat közölje.

Csatolandó dokumentumok:
cég/szervezet esetén:
magánszemély esetén:

cégbírósági végzés vagy cégkivonat (adószám igazolás miatt) és
aláírási címpéldány – másolatok
alábbi nyilatkozat kitöltése

Kelt: BUDAPEST 2017, ________________ hó ____ nap

____________________________

céges pecsét

____________________________

aláírás
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NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL
(ezen nyilatkozatot csak magánszemély részére történő regisztráció esetén szükséges kitölteni)

Alulírott ______________________________________________
nyilatkozom arról, hogy személyi igazolványom száma __________________________
állampolgárságom _________________________.

Kelt: _____________________ 2017, __________________ hó ____ nap

____________________________

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..

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

