Noname Domain Kft.
1085 Budapest, József körút 69.
E-mail: domain@monstermedia.hu
Tel.: (+36 30) 26-794-26
Adószám: 24111410-2-42
Bankszámlaszám: 11708001-20567785

DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP
Igényelt domain név:
Az igénylés típusa:

új igény

regisztrátorváltás

módosítás

Megrendelő teljes neve:
Megrendelő adószáma / magánszemély
esetében szem. ig. száma:
Megrendelő posta címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

fax:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Elsődleges és másodlagos névszerver:
Megegyezik a megrendelővel

Adminisztrációs kapcsolattartó:

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy elfogadom a Monster MediaKft. általános
szerződési feltételeit, és a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által megalkotott Domainregisztrációs Szabályzatot. A megbízott
regisztrátor az 1B Telekom Hungary Zrt.
Kijelentem, hogy
- a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
- a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
- tudomásul veszem, hogy az igények 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 alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott
domain névvel kapcsolatosan ellenem 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;
- 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;
- az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Csatolandó dokumentumok:
- cég:
- magánszemély:
- magánvállalkozó:
- alapítványok, egyesületek,
iskolák, önkormányzatok:

cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok
nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről
vállalkozói igazolvány másolata
adószám igazolás (APEH bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági
bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)

Kelt:

………………………………………
Megrendelő olvasható aláírása

………………………………………
(cégszerű) aláírás és pecsét

