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HU Domain Név Igénylőlap
A választott domain információi
A választott domain név:
Admin felületének belépési neve*:
Névszerverek:
Igénylés módja:

NS1: ns1.alphahosting.hu
új igény
módosítás

NS2: ns2.alphahosting.hu
regisztrátor váltás

Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai
Cég / magánszemély teljes neve:
Cég adószáma / Szem. ig. szám:
Számlázási adatok (név és cím):
Postacím (név és cím):
Telefon, Fax:
Kívánt fizetési mód:

átutalás

banki befizetés

PayPal

Az igénylő által kijelölt kapcsolattartó
Teljes név:
Irányítószám, település, út, házszám:
Telefon, Fax:
E-mail cím:
Adminisztratív és Technikai kapcsolattartó adatai
Adminisztratív

Technikai

Teljes név:

Alpha Hosting Kft. – Borics Szabolcs

Alpha Hosting Kft. – Borics Szabolcs

Irányítószám, település, út, házszám:

1061, Budapest, Paulay Ede utca 56.

1061, Budapest, Paulay Ede utca 56.

Telefon, Fax:

(+36/70) 291-8063 / -

(+36/70) 291-8063 / -

E-mail cím:

hostmaster@alphahosting.hu

hostmaster@alphahosting.hu

Kijelentem, hogy
a.
b.
c.
d.
e.
f.

megbízom az Alpha Hosting Kft-t (a Magyar Domain Kft regisztrátor partnerét) a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével;
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 igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita
esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, 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;
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Kelt:____________, 20___. __________ ____
___________________________
Igénylő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: .........................................................................….

Név: ........................................................................... ….

Lakcím: .......................................................................

Lakcím: .........................................................................

Szem.ig.szám: .............................................................

Szem.ig.szám: ...............................................................

Aláírás: .......................................................................

Aláírás: ..........................................................................

* Az a felhasználói név, amellyel tárhelyének adminisztrációs felületére léphet be. Maximum 10 karakter hosszú lehet, nem lehet benne ékezetes betű,
nagybetű és speciális karakter.

