Alpha Hosting Kft.
Székhely: 6114 Bugac, Nyár utca 1
Levelezési cím: 2461 Tárnok, Testvériség utca 40.
Mobil: (+36 30) 605-2415
Web: www.alphahosting.hu E-mail: info@alphahosting.hu
Adószám: 23417469-1-03 Cg: 03-09-122653
Bankszámlaszám: CIB 10701324-66626983-51100005

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

NS1: ____________________
új igény
módosítás

NS2: ____________________
regisztrátor váltás

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

átutalás

banki befizetés

kártyás fizetés

PayPal

Az igénylő által kijelölt Adminisztratív kapcsolattartó személy adatai***
Teljes név:
Irányítószám, település, út, házszám:
Telefon, Fax:
E‐mail cím:
Az igénylő által kijelölt Technikai kapcsolattartó személy vagy szervezet adatai:
Teljes név:

Alpha Hosting Kft.

Irányítószám, település, út, házszám:

2461, Tárnok, Testvériség utca 40.

Telefon:

(+36/30) 605‐2415

E‐mail cím:

info@alphahosting.hu

Kijelentem, hogy
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

megbízom az Alpha Hosting Kft‐t (a Versanus 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;
megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban
történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű;
rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő
kezelésére vonatkozóan;
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

Ha az igénylő cég, kérjük a következő dokumentumokat is csatolja: aláírás‐minta vagy aláírási címpéldány másolat

Kelt: ____________, 20___. _________ ___.
___________________________
Igénylő aláírása
*
‐ Felhasználói név, amellyel tárhelyének adminisztrációs felületére léphet be. Maximum 10 karakter hosszú, nem lehet benne ékezetes betű, nagybetű, speciális karakter.
** ‐ Amennyiben saját névszervert használ, kérjük adja meg azokat. Üresen hagyva az ns1.alphahosting.hu és az ns2.alphahosting.hu lesznek a névszerverek.
*** ‐ Adminisztratív kapcsolattartó nem lehet természetes személy, csak ha egyezik az Igénylővel vagy egyéni vállalkozó minőségben jár el.

