1141 Budapest Pöstyén u. 21.
Telefon: 880-3217
Fax: 998-0638

E-mail: iroda@freesys.hu
Web: www.freesys.hu

.hu domain átregisztrálási megrendelőlap
Átregisztrálandó domain név:
Domain jelenlegi fenntartója:
Megrendelő teljes neve:
Megrendelő számlázási címe:
Megrendelő értesítési címe:
Telefon:

Fax:

Megrendelő e-mail címe:
Adószám vagy igazolvány szám:
Elsődleges névszerver

Ns1.freesys.hu

Másodlagos névszerver:
Ns2.freesys.hu
Adminisztratív kapcsolattartó személy:
Free-Sys Bt.
admin@freesys.hu
Technikai kapcsolattartó személy:
Free-Sys Bt.
admin@freesys.hu
Csomag

Statikus

Dinamikus

Csomag tartalma

Éves díj
(nettó ár)

−
−
−
−
−

1 db domain regisztráció v. áthozatal
300 Mbyte webtárhely
20 db e-mail cím
POP3, IMAP, Webmail elérés
E-mail átirányítás, alias e-mail

12.000,- Ft

−
−
−
−

Statikus +
postgreSQL, MySQL adatbázis
PHP futtatás
Egyedi php.ini beállítás

16.000,- Ft

880-3217
880-3217
Szolgáltatás választása

Az igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy
a.) a Szabályzatot ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra
igénylem, és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából,
felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
b.) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. 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;
c.) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos
bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek
annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
d.) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak
használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban
ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a
06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető;
e.) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően
nyilvánosan kezeljenek;
f.) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A
döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be. Az eljárási díj várható összege 40000 Ft+ÁFA. A Tanácsadó
Testület weboldala: http://www.nic.hu/tt/;
g.) kijelentem, hogy 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 Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a
vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első fokon jogerősen bírálja el.
h.) a domainmegrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom.
i.) Megbízom a Free-Sys Bt. a domainnevem átregisztrálásával és annak további üzemeltetésével. A domain jelenlegi fenntartóját erről írásban
értesítem, és a tőle igénybevett szolgáltatást lemondom.

A domainnév regisztráció teljes szabályzatát a http://www.nic.hu/regszab-uj oldalon elolvastam, tudomásul vettem és betartom.

Kelt: Bp, _____________ hó ________ nap
______________________________
Megrendelő olvasható aláírása

_________________________
Cégszerű aláírás és pecsét

