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Domain név igénylőlap 
Igénylés típusa 

Domain adatai 

Domain név / nevek:

Névszerverek:

Tulajdonos adatai 
Igénylő teljes neve: 
Igénylő azonosítója*: 
*Magánszemély esetén a személyi igazolvány számot, cég esetén az adószámot kell megadni.
Igénylő címe:

Igénylő telefonszáma:
Igénylő születési ideje:

Igénylő e-mail címe:

Adminisztratív kapcsolattartó személy 
Név: 
Cím: 
Telefonszám: 
E-mail cím:

Technikai kapcsolattartó személy 
Név: 
Cím: 
Telefonszám: 
E-mail cím:

Csatolandó dokumentumok: 
• cég esetén: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok
• magánszemély esetén: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről
• vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy az önkormányzati igazolás másolata
• alapítvány, egyesület, iskola, önkormányzat esetén: adószám igazolás (NAV bejelentkező

lap is jó), alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány

Kelt: Igénylő aláírása 

Átregisztráció MódosításÚj regisztráció
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Kijelentem, hogy 
a) a Domainregisztrációs Szabályzatot

(http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html) 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 elfogadom.

c) tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs
Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó
az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív
vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem
felel.

d) 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.

e) az igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.
f) az igénylőlapot és az Általános Szerződési Feltételeket (http://www.honlapkeszites-

pecs.com/aszf/) mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, teljes egészében
elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Igénylő aláírása Kelt:
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