DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓ MEGRENDELİ
1.oldal
BA-15-06
BIT-Hungary Szolgáltató Kft.
Szolgáltató
H-1037 Budapest, Kunigunda u.15. Tel: (06-1) 436-1010, Fax: (06-1) 388-0218, E-mail: info@bit-hungary.hu

Bejegyezve: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróságon 1991-ben. Cégjegyzék száma: 01-09-076831

Új igény

Módosítás

Oka:

Megrendelés
Domain név:

.hu közdomain

Ha a név védjegy, akkor lajstromszám:

második szintő közdomain

Igénylı azonosítója:

(adószám, szig. szám)

Igénylı jogi státusza:
Igénylı teljes neve:
Szervezet esetén angolul:

Választott szolgáltatások (Domain csomag)
WEB-SET

WebTudakozó

Választott idıtartam (év): 1

SOLO
2

Számlázási adatok

3

MAIL

WEB

Fizetési mód:

WEB-50

Csekk

Átutalás

Készpénz

Név:

Cím:

Telefonszám:

Személy:

Mobil telefon:

Faxszám:

E-mail cím:

Adminisztratív kapcsolattartó

Név: Reményi László

Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.
Faxszám:

PRIVAT

Telefonszám:
E-mail cím:

+36 1 388 0218

Postázási adatok

domain-admin@bit-hungary.hu

Név:

Cím:

Telefonszám:

Személy:

Mobil telefon:

Faxszám:

+36 1 436 1010

E-mail cím:

Tudnivalók

1. Ezen megrendelı, és a Domain Díjszabás a Domain név delegálás és fenntartás Általános Szerzıdési Feltételei (Domain ÁSZF) szerinti szerzıdés elválaszthatatlan része, amennyiben
írásban felmondó nyílatkozat nem érkezik, akkor a szerzıdés minden további értesítés nélkül a megadott idıszakkal megújul.
2. A domain igénylés az Internet Szolgáltatók Tanácsa által meghatározott Domainregisztrációs Szabályzatnak (mely a www.domain.hu weblapon megtalálható) megfelelıen történik.
3. Átregisztrálás esetén Elıfizetı megbízza a Szolgáltatót a megjelölt domain név átkérésével illetıleg a megrendelılapon kért módosítások elvégzésével.

Szükséges dokumentumok: Cégkivonat másolata, aláírási címpéldány másolata vagy személyi igazolvány vagy útlevél
Kijelentem, hogy
- a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat elıírásait betartom;
- a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
- tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelıségével 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 Vitarendezı Fórum döntésének, és tudomásul veszem,
hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezıvel szemben érvényesíthetek,
továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerzıdés hatályával, az ebbıl eredı jogok és kötelezettségek fennállásával,
teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság
kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerıs bírói ítélet hatályával bírálja el;
szavatolom, hogy az igénylılapot a valóságnak megfelelıen 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 igénylılapot teljes egészében elolvastam, és egyetértıleg aláírtam.

Budapest,

Átvétel ideje:

Szolgáltató
Szolgáltató tölti ki

Elıfizetı cégszerő aláírása
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BA-15-05
Technikai kapcsolattartó
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Név: Micsinyei Gergely

Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.
Faxszám:

Telefonszám:
E-mail cím:

+36 1 388 0218

+36 1 436 1015

domain-admin@bit-hungary.hu

Névszerverek
Elsıdleges név szerver:

ns1.bit-hungary.hu

IP címe: 94.199.183.99

Másodlagos név szerver:

ns2.bit-hungary.hu

IP címe: 94.199.52.151

Elsıdleges név szerver:

ns1b.bit-hungary.hu

IP címe: 94.199.52.20

Másodlagos név szerver:

ns2b.bit-hungary.hu

IP címe: 195.56.172.223

