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Domain regisztrációs lap 

 

Az igényelt domain név:  

 

Az igény típusa:  új igény    prioritásos új igény    módosítás 

Ha módosítás, akkor oka:  regisztrátorváltás    átirányítás    egyéb 

 

Ha a név védjegy, akkor lajstromszám:  

Az igénylő / megrendelő (továbbiakban Megrendelő) adatai 

Az igénylő / megrendelő neve:  

Cég esetén rövid neve:  

Angol megnevezése:  

Adószáma / Személy ig. szám:  

Cégjegyzékszáma:  

Egyéb azonosító:  

Jogi státusza:  jogi személy    természetes személy    egyéb: 

 

Postai címe:  

Telefon és telefaxszáma  

E-mail címe  

Az igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó 

Kapcsolattartó személy neve: Gáspár Tibor / Webhotel Kft. 

Postai címe: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 14. 

Telefonszáma: +36.30.31.00.008  

E-mail címe: iroda@webhotel.hu 

Technikai információk 

 ns1: ibis.webhotel.hu // ns2: hilton.webhotel.hu  más ns: 

 (parent) virtuális szerver 

 (child) alszerver: __________________________(parent név)       parkolás 

Kijelentem, hogy  
A) a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom. 
B) a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését e lfogadom. 
C) tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor 
és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. D) a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben aláve-
tem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan elle-
nem 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. E) 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. F) 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; G) a Webhotel Kft. Általános Szerződési Feltételeit megtekintettem, az igénylőlapot teljes 
egészében elolvastam és egyetértő leg aláírtam. 

 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 Megbízó aláírása Webhotel Kft. 
 
 
Kelt: _____________________(hely), _________________________(dátum) 

mailto:iroda@webhotel.hu

