Domain név Igénylőlap nemzetközi domain nevek igényléséhez, és
átkérésükhöz
(.com, .net, .org, .ws, .info, .us, .biz, .name, stb.)
(A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező !)
A választott domain információi:
*A választott domain név:
*Névszerver (amennyiben a megrendelő biztosítja): elsődleges: Ns1.ensim.hu
Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai:
*Igénylő teljes neve (magyarul):
Szervezet esetén angolul:
*Irányítószám, település:
*Utca, házszám:
*Telefon: / Fax:
*E-mail cím:
Számlafizető adatai, ha különbözik az Igénylőtől:
*Név:
*Telefonszám, fax:
*Irányítószám, település, utca, házszám
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy:

másodlagos:

Ns5.ensim.hu

a.) A domain név fenntartás kezdete a domain név bejegyzésének időpontja. A regisztrációs díjért Regisztrátor egy évig biztosítja a Igénylőnek
a domain fenntartását.
A fenntartási idő lejárta előtt 60 nappal Regisztrátor Igénylőnek számlát küld az éves fenntartási díjról. A fenntartás meghosszabbítása
kizárólag akkor történik meg, ha a Regisztrátor részére az éves fenntartási díj befizetésre került legkésőbb a fenntartási idő lejárata előtt 30
nappal. Meghosszabbitas hijan vagy nem kiegyenlített regisztrációs, fenntartási, domain szolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő
domainjeinek fenntartását a Regisztrátor felmondhatja, a domain nevet törölheti, vagy a domain végleges törlésének napján jelen
dokumentum alapján a saját tulajdonába veheti át. Az éves fenntartási díj befizetése esetén Regisztrátor a domain fenntartását egy évvel
meghosszabbítja.
A legtöbb nemzetközi domain név átkérése esetén Regisztrátor egy év fenntartási díjat számláz igénylőnek, ám az átkérés sikeressége setén
a domain név egy évvel meghosszabbodik. Az átkérés sikeressége érdekében a domain tulajdonosának kérnie kell az átkérés jóváhagyását
az előző regisztrátornál. Az átkéréskor esedékes hosszabbítási díjat Regisztrátor az ő hibáján kívül meghiúsult átkérés esetén is jogosan
számlázza. A további fenntartási intervallumokat az eredeti regisztráció időpontjától kell számolni, a fentieknek megfelelően. Amennyiben
az igénylő regisztrált adatai megváltoznak, akkor az Igénylő új igénylőlapon az adatváltozást követő 10 napon belül köteles adatváltoztatást
kérni. Ennek elmulasztása esetén a fenntartást a Regisztrátor felmondhatja, a domain nevet törölheti.
A domain név bejegyzés átfutási ideje várhatóan 1-3 munkanap. A domain név bejegyzés folyamatába hiba csúszhat (pl. elírás). A domain
név bejegyzés helyességének ellenőrzése az Igénylő felelőssége. Amennyiben az esetleges hibát az Igénylő a regisztrációs igény
Regisztrátornak történő átadása után 5 munkanapon belül nem jelzi a Regisztrátornak, az ebből eredő károkért a Regisztrátor felelősségre
nem vonható.
b.) Hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs
szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem.
A 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogadok a Szolgáltatótól.
Az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Dátum: …………………….. 201…. ._________________ .___.

_____________________________

Igénylő aláírása

