Igénylőlap közcélú Internet domain név igényléshez MINI csomaggal
Igényelt név: [cegnev.hu]

.hu/ .com/ .org/ .net/ .eu/ .info
(a megfelelő aláhúzandó)
q Új nem prioritásos q Új prioritásos q Módosítás/Áthozatal
q Prioritásos igény cégnév egyezőség Jogosító okirat
miatt
(cégjegyzék/védjegy) száma:
q Prioritásos igény védjegy miatt
Az igénylő (tulajdonos) adatai

Bejegyzés módja:
Pirorítás esetén annak alapja

Neve:
Angol neve:
Adószáma/sz.ig.száma:
Címe:
Telefonszáma: [+36 y xxxxxxx]
Fax:
Az igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy adatai
Neve:
Címe:
Telefonszáma: [+36 y xxxxxxx]
Fax:
E-Mail címe:
Az igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy adatai
Neve:
Miletics Tamás – Mile Informatika Kft (3000101020)
Technikai adatok
Név szerverek:
ns1.mile.hu,ns2.mile.hu Regisztrátor:
Mile Informatika Kft
Tárhely mérete, postafiókok száma 20 MB, 1 db POP3
Fizetés módja: utalás/csekk/hitelkártya
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom
A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom
Tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével 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 Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a
választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az
alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel
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;
Ékezetes (IDN) domain név igénylése esetén tudomásul veszem, hogy annak elérésével és használatával az ékezetes neveket nem támogató programok esetén
problémák merülhetnek fel.
Elfogadom a jelen szerződés részét képező, a www.mile.hu oldalon közzétett Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat. A csomag díja tartalmazza a
megadott méretű web tárhely egy éves díját és a megadott számú postafiók beállítását pop3 eléréssel. További postafiók és tárhely bérleti beállítása a
mindenkori árlista lapján lehetséges.
Az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
A domain használati, vagy tulajdonjogát vitató jogszerű (bírósági) megkeresés esetén a Mile Informatika Kft fenntartja a jogot, hogy a felek jogvitájának
kezdetétől annak lezártáig a szolgáltatást szüneteltesse, kérje a nyilvántartótól a domain zárolását.

A szolgáltatás bármikor felmondható, azonban minimális díj egysége a megjelölt számlázási időszak, ami tovább nem bontható. A díjazás alapja minden megkezdett
naptári év illetve hónap a domain bejegyzésével, mint kezdődátummal. A megkezdett időszak hátralévő része után díjvisszafizetés nem kérhető. A számlázási időszak
fordulónapjáig előre ki nem fizetett szolgáltatás esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, a működésre vonatkozólag semmilyen garanciát nem
biztosít. A domain bejegyzését a szolgáltató a kérés beérkezése után azonnal elindítja, azonban a kiküldésre kerülő számla a regisztráció megtörténtéig illetve a
díjbekérő határidőre be nem fizetése esetén a regisztráció visszavonásra kerül.
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