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ÚJ REGISZTRÁCIÓ



ÁTREGISZTRÁCIÓ / MÓDOSÍTÁS

VÉDJEGY ESETÉN LAJSTROMSZÁM:

DOMAIN DNS BEÁLLÍTÁSOK:
ELSŐDLEGES DNS / IP:
MÁDOSDLAGOS DNS / IP :
1
2

Szervezet vagy cég esetén a székhelyet kérjük megadni
Szervezet vagy cég esetén az adószámot, magánszemély esetén a Személyi Igazolvány számot kérjük megadni.

1)

Az Igénylő megbízza és meghatalmazza a Fiberhost-Plus Kft-t, továbbiakban Regisztrátort, hogy a fent megnevezett
Domain név regisztrációjának és fenntartásának ügyében teljes jogkörrel eljárjon, valamint az adminisztrációs teendőket
(pl. DNS szerver módosítás) ellássa, valamint amennyiben szükséges, harmadik fél közreműködésével bejegyezze az
igényelt Domain nevet;

2) a www.icann.org és/vagy www.eurid.eu oldalon megtalálható Domain Regisztrációs Szabályzatot ismerem és
elfogadom. A Domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a
Regisztrátor döntését elfogadom; Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a
Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a Domain delegálásból, illetve annak elutasításából,
felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
3) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt Domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és
ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének
semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a
Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van)
minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
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4) a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a Domain nevének megválasztásával,
jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség
alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort;
5) a Domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam
választott Domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névről
önként lemondok.
6) hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs
szokásoknak megfelelően kezelje;
7) tudomásul veszem, hogy a Regisztrátor jogosult időszakosan, külön bejelentés nélkül az Igénylő vagy Admin. Személy
email címére, annak megerősítése végett Angol nyelvű ellenőrző email-t küldeni. Amennyiben az ellenőrzés meghiúsul,
nem erősíti meg az Igénylő és/vagy az Admin. Személy az email címet, úgy a Regisztrátor jogosult a Domain törlésére.
8) 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 Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős
bírói ítélet hatályával bírálja el;
9) rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és
Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához;
10) a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani, az elutasítás indoklását a
Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni.
11) amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik Domain-t
igényelhet;
12) ha a lejáratot megelőzően a Domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő írásban nem
jelzi a Regisztrátor felé, a Regisztrátor a Domain fenntartását jogosult meghosszabbítani és a fenntartási díjat írásbeli
lemondó nyilatkozat hiányában az Igénylő köteles megfizetni.
13) a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott
díj bevezetése az Igénylőre hárítható;
14) az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel;
15) az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a
Regisztrátor rendelkezésére bocsátom;
16) a http://www.fiberhost.hu/aszf.pdf címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul
vettem és az abban foglaltakat elfogadom;
17) a szolgáltatás számlázása a szolgáltató honlapján, a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik;
(http://www.fiberhost.hu/domain.php);
18) az Igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg írtam alá.
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