Igénylőlap Internet domain név igényléshez a .com/.net/.org/.info/.eu TLD alá

Igényelt név: [cegnev.com]
Bejegyzés módja:
Neve:
Angol neve:
Adószáma/sz.ig.száma:
Címe:
Telefonszáma: [+36 y xxxxxxx]
Elsődleges név szerver:
Regisztrátor:

q Új bejegyzés
Az igénylő adatai

ns1.mile.hu
Mile Informatika Kft

q Módosítás/Átkérés

Fax:
Ns2.mile.hu
Másodlagos név szerver:
Fizetés módja: havi/éves, utalás/csekk

Az igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy adatai
Neve:
Telefonszáma: [+36 y xxxxxxx]
Fax:
E-Mail címe:
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy

-

-

-

-

Egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért. A domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam
választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát,
személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti.
Tudomásul veszem, hogy a díjak igazolt 45 napon túli igazolt meg nem fizetése esetén a domain tulajdonjoga a regisztrátorra szál át,
ennek érdekében a domain adatainak módosítása csak a regisztrátor hozzájárulásával történhet.
Ékezetes domain név igénylése esetén tudomásul veszem, hogy annak elérésével és használatával az ékezetes neveket nem támogató
programok esetén problémák merülhetnek fel.
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 ki nem fizetett szolgáltatás esetén a szolgáltató
jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, a működésre vonatkozólag semmilyen garanciát nem biztosít.
A domain lejárta (regisztráció időpontja) előtt a szolgáltató a hosszabításról emailt küld a megadott e-mail címre. Ha erre megerősítő
email nem érkezik, akkor a domain további működésével kapcsolatban a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal
A regisztrációs kérés megérkezésekor díjbekérő kerül kiküldésre, melyen szereplő összeg beérkezéséig a regisztráció nem indul el.
Elfogadom a jelen szerződés részét képező, a www.mile.hu oldalon közzétett Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat

Kelt:________________, 2011._________________________
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