Domain nev igenylo lap (uj igeny, atkeres, m6dosftas)
Domain nev(ek):
Hany evre?
lgenyl6 neve:
lgenyl6 cfme:
Telefon/fax:
E-mail cfme:
Azonosft6ja*:

1 ev, 2 ev (.hu eseten minimum), tbbb ev espedig:

Az igenylo altal kijelolt kapcsolattart6k a regisztraci6s rendszerben
ADMINISZTRATIV
C4-NetWorks Kft. - Meretei Balazs
6000 Kecskemet,
Kisfaludy u. 6-8. 1./109.
+ 36-30-99999-00
dnsadmin@c4.hu

Nev
Cfm
Telefon/fax
E-mail
Azonosft6
DNS szerverek:
Fizetesi mod:
Neve:
Cfme:
Telefon/e-mail:

ns0.c4.hu (85.90.162.38)

D banki atutalas

I

D keszpenz

s,�mlafi,etO ha elte, a megcendelOtOI,

TECH NI KAI
C4-NetWorks Kft. - Meretei Balazs
6000 Kecskemet,
Kisfaludy u. 6-8. 1./109.
+ 36-30-99999-00
dnsadmin@c4.hu

I ns5.c4.hu (82.141.188.252)

*Maganszemely eseten a szemelyi igazolvany szamot, ceg eseten az ad6szamot szukseges megadni.
Az igeny/6/ap benyujtasaval kijelentem, hogy:
a.) a magyar Domain Regisztraci6s Szabalyzatot es nemzetkiizi szabalyzatokat ismerem, elfogadom. A mindenkor hatalyos magyar Domain Regisztraci6s
Szabalyzat e16frasait betartom, a Nyilvantart6 es a Regisztrator diinteset elfogadom. Tudomasul veszem, hogy a domain delegalast sajat kockazatomra
igenylem, es sem a Nyilvantart6t, sem a Regisztratort nem terheli fele16sseg sem a domain delegalasb61, sem annak elutasftasab61, felmondasab61,
felfuggeszteseb61 vagy visszavonasab61 esetlegesen keletkez6 kiizvetlen vagy kiizvetett karokert;
b.) egyedul magam vagyok fele16s az altalam igenyelt domain nev megvalasztasaert, jelentestartalmaert, hasznalataert es ezek kiivetkezmenyeiert.
Amennyiben ezzel kapcsolatban mas szemely a Nyilvantart6val es/vagy a Regisztratorral szemben igenyt kfvan ervenyesfteni, vallalom, hogy a helyukbe
lepek, illetve (ha ennek akadalya van) minden segftseget megadok reszukre a kiivetelessel szembeni vedekezeshez. A nekem delegalt domainnel, a
delegaci6s es regisztraci6s eljarassal, a domain nevenek megvalasztasaval, jelentestartalmaval vagy hasznalataval kapcsolatos barmilyen jogvitab61, karb61,
kiivetelesb61 kiivetkez6 kiiltseg a161 tehermentesftem a Nyilvantart6t es/vagy a Regisztratort, es egyebkent is mindent elkiivetek annak erdekeben, hogy
a Regisztratort illetve a Nyilvantart6t erdekserelem ne erje;
c.) a domain nev megvalasztasa teruleten a lehet6 legnagyobb gondossaggal jartam el, es szavatolom, hogy az altalam valasztott domain nev, illetve annak
hasznalata mas szemely jogait (pl. nevkizar61agossaghoz fuz6d6 jogat, szemelyiseghez fuz6d6 jogat, kegyeleti jogat, szerz6i jogat stb.) nem serti. Ha azonban
ilyen jogsertesr61 tudomast szerzek, a nevr61 iinkent lemondok.
d.) hozzajarulok ahhoz, hogy az lgenyl61apon kiiziilt barmely informaci6t a Nyilvantart6 es a Regisztratorok az Internet regisztraci6s szokaso k 
nak megfele16en nyilvanosan kezeljenek;
e.) a domain megrendel61ap eredeti peldanyat meg6rziim, vitas esetben a Regisztrator keresere azt bemutatom.
f.) a http://www.c4.hu/files/aszf.pdf cf men talalhat6 Altalanos Szerz6desi Felteteleket elolvastam, tudomasul vettem es betartom.
g.) A megrendel61ap alafrasaval domain nev fenntartasi szerz6des jiin letre a Regisztrator es a domain nev lgenyl6je kiiziitt a regisztraci6s peri6dusban
megjeliilt id6tartamra. Amennyiben az id6szak lejarta e16tt 30 nappal az lgenyl6 a domain fenntartasi szandekat nem er6sfti meg, ugy a fenntartasi szerz6des
automatikusan megszunik.

Kelt: .................................................... , 20..... . ......................................... ........ .

.......................................................................

.......................................................................

igenyl6 alafrasa

szamlafizet6 alafrasa

