Domain név regisztrációs meghatalmazás
Domain név(nevek):
Ha a domain védjegy, akkor lajstromszáma:
DNS szerver:

Regisztrátor biztosítja , vagy:

Az Igénylő jogi státusza:

Magányszemély

Szervezet

Az Igénylő teljes neve:
Személyi igazolvány szám vagy adószám:
Lakhely vagy Székhely:
Levelezési cím(ha eltér a székhelytől, lakcímtől):
Telefon:
E-mail:
Adminisztratív kapcsolattartó neve:

ZTS Domain Admin

Lakhely:

2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.

E-mail cím:

domain@zerotimeservices.com

Telefonszám:

+36.20.340.3333

Regisztrátor neve:

ZeroTime Services Kft.

Domain kezelő neve:

Domainsector Kft.

Cím:

2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.

Adószám:

13617637-2-13

Telefon:

+36.20.340.3333

Email:

domain@zerotimeservices.com

Az Igénylő megbízza és meghatalmazza a Domain kezelőt, hogy a fent megnevezett domain név regisztrációjának és fenntartásának
ügyében teljes jogkörrel eljárjon, valamint az adminisztrációs teendőket (pl. DNS szerver módosítás) ellássa. A Regisztrátor részére a
felmerülő költségeket a Domain kezelő fizeti. A Domain kezelő a szolgáltatásaiért jogosult díjat szedni az Igénylőtől, melynek
részleteit a Domain kezelő és az Igénylő közt létrejövő szerződés szabályozza. Az Igénylő kijelenti, hogy a Domainregisztrációs
Szabályzatot ismeri, elfogadja és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs szabályzat előírásait betartja; a domain igénylésével,
delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadja. Az Igénylő tudomásul
veszi, hogy az igényeinek a 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 aláveti
magát, és tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellene indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a
Kérelmezővel szemben érvényesíthet, továbbá, hogy sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; szavatolja, hogy az
igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az
adatok megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezi; az igénylőlapot teljes egészében elolvasta, és
egyetértőleg írta alá. Az igénylőlap aláírásával az Igénylő elfogadja a Regisztrátornak a szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános
Szerződési Feltételeit.

Dátum: 2017.

Tanúk:

-------------------------------Igénylő aláírása
---------------------------aláírás

Név:
Személyi igazolvány szám:

-------------------------------aláírás

Név:
Személyi igazolvány szám:

