.HU DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
.HU domain application form
Választott domain név: *
Chosen domain name
Igény típusa: *
Type of application

□ Új igény / New
□ Korábbi módosítása: / Amendment

Az Igénylő teljes neve - cég esetén a cégnév: *
Applicant’s full name – company’s corporate name
Személyi igazolvány szám - cég esetén adószám: *
ID number – tax number
Az Igénylő postai címe: *
Postal address of domain applicant
Telefonszám: *
Telephone number
Email cím: *
E-mail address
Adminisztratív kapcsolattartó neve:
Administrative contact designated by applicant
Postai címe:
Postal address
Telefonszám:
Telephone number
Email cím:
E-mail address

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
+36-22-78-76-74

support@websupport.hu

Megjegyzés:
Comment
* kötelezően kitöltendő / required field
A regisztrátor neve / Registrar name
Websupport Magyarország Kft.

Domain kezelő / Domain handler
Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest,
Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám / registration number: 01-09-381419
Adószám / tax number: 25138205-2-41

Az Igénylő megbízza és meghatalmazza a Domain kezelőt, hogy a fent megnevezett domain név regisztrációjának és fenntartásának ügyében teljes
jogkörrel eljárjon, valamint az adminisztrációs teendőket (pl. DNS szerver módosítás) ellássa. A Regisztrátor részére a felmerülő költségeket a Domain
kezelő fizeti. A Domain kezelő a szolgáltatásaiért jogosult díjat szedni az Igénylőtől, melynek részleteit a Domain kezelő és az Igénylő közt létrejövő
szerződés szabályozza.
Az Igénylő kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzatot ismeri, elfogadja és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs szabályzat előírásait
betartja; a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadja. Az
Igénylő tudomásul veszi, hogy az igényeinek a 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 aláveti magát az Alternatív
Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellene indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag
a Kérelmezővel szemben érvényesíthet, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a
Nyilvántartó nem felel; szavatolja, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott adatok
nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezi; az igénylőlapot teljes egészében elolvasta,
és egyetértőleg írta alá.
Az igénylőlap aláírásával az Igénylő elfogadja a Regisztrátornak a szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit.
I authorize Domain handler to register and maintain domain name with full authority. Payment requests from Registrar are paid by Domain handler.
Domain handler is allowed to ask for payment from Applicant according to contract between them.
I declare that I am familiar with, accept and shall comply with the Domain Registration Rules and Procedures in force any time; I shall accept the
decisions of the Registry and the Registrar in issues relating to the application for, delegation and maintenance of the domain; I acknowledge that in
case of disputes relating to the conformity of the applications to the Domain Registration Rules and Procedures the Registrar and the Registry will submit
themselves to the decision of the Alternative Dispute Resolution Forum moreover neither the Registrar nor the Registry are responsible for the
implementation of decision brought during the alternative dispute resolution; I guarantee that I have completed this Application Form with real data. I
accept that the delegation of the domain is to be revoked in case the data provided are false or I fail to notify the Registrar about changes in data; I have
read the application form in its entirety and and signed it approvingly.
By signing the application form I accept the Terms and conditions of the Registrar.

Kelt * / Date and place: _____________________, 2022.____. ____.
(aláírás) *
signature
(aláíró olvasható neve) *
readable name of applicant

