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Egyedi szolgáltatási szerződés - Domain igénylőlap
Domain nevek:
1.

Új igény

2.

-

3.

-

Igénylő azonosítója: (cég adószáma / személy szem.ig. száma):
Igénylő neve:
Igénylő címe:
Telefonszáma:

e-mail:

Igénylő kapcsolattartójának neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma: (nem publikus, csak BC.HU részére)
Igénylő által kijelölt, publikus adatbázisban megjelenő admin / tech kapcsolattartó (ha nem az igénylő):
neve:
BC.HU DNS Admin
címe:

1155 Budapest, Wysocki u. 3.

telefonszáma:

+36-20-220-4000

DNS1/2:

ns1.bc.hu / 185.43.205.10

e-mail:

dnsadmin@bc.hu
ns2.bc.hu / 193.39.15.140

Egyéb információk:

Kijelentem, hogy

•
•
•

•

•

•
•

a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs
Szabályzat (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html) 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 ( http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf )
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 engedélyével a személyes adatainak a
nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan;
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

Ezúton meghatalmazom a BC.HU Kft.-t, hogy nevemben és helyettem teljes körűen eljárjon a fent felsorolt
domain nevekkel kapcsolatban. Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Kijelentem, hogy a szerződés feltételeit megismertem, a http://bc.hu/aszf címen elérhető általános
szerződési feltételeket elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadtam.

Dátum:

Igénylő (cégszerű) aláírása: …................................................................
Igénylő képviselőjének neve:

Kérjük a sárgával jelölt mezőkbe kattintva azokat még nyomtatás előtt kitölteni, a kinyomtatott igénylőlapot
aláírni, és jogi személy esetében aláírási címpéldánnyal együtt szkennelve az admin@bc.hu címre küldeni!

