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⬜ Mint igénylő hozzájárulok, hogy az adataimat a domain regisztráció érdekében kezeljék.
A szolgáltatási szerzõdés (domain igénylõlap) benyújtásával megbízom a Regisztrátort a fenti domain név regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy:
1. a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regiszrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és betartom. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos
kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor és a Szolgáltató döntését elfogadom; Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem
a Regisztrátort, sem a Szolgáltatót nem terheli felelõsség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztésébõl vagy visszavonásából esetlegesen
keletkezõ közvetlen vagy közvetett károkért;
2. egyedül magam vagyok felelõs az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor
és/vagy Szolgáltató a választott név ellenõrzésére, jogszerûségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a
Regisztrátorral és/vagy Szolgáltatóval szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a
követeléssel szembeni védekezéshez;
3. a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából,
kárból, követelésbõl következõ kötelezettség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort és/vagy a Szolgáltatót és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében,
hogy a Szolgáltatót illetve a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
4. tudomásul veszem, hogy a regisztráció, átregisztráció feltétele a domain regisztrációs díj befizetése,ennek elmaradása esetén a jelen szerzõdés érvénytelen. A regisztrált domain név
meghosszabbításának feltétele a következõ éves díj lejárati fordulónapig történõ befizetése, a befizetés elmulasztása esetén a regisztrátor jogosult törölni a domain nevet. Amennyiben
a domain igény nem teljesíthetõ, a domain igénylésre befizetett összeg mértékéig az igénylõ másik domain igényelhet;
5. a domain név megválasztása területén a lehetõ legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait (pl. szerzõi jog,
névkizárólagossághoz fûzõdõ jog, kegyeleti jog, személyiséghez fûzõdõ jog) nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névrõl önként lemondok. A választott domain név a
Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisában a www.hpo.huweboldalon vagy a 06-80-345678-as zöld számon ellenõrizhetõ.
6. hozzájárulok, hogy az Igénylõlapon közölt adatokat a Szolgáltató és a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelõen kezelje;
7. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést
kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (50000 Ft+ÁFA) követõen a Regisztrátor szerzi be.
8. a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendezõ Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel
kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezõvel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés
végrehajtásáért sem a Szolgáltató, sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
9. rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Szolgáltató és Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak
nyilvánosságra hozásához;
10. a Regisztrátor jogosult az igénylõlap átvételét megelõzõen és követõen is igényt elutasítani, az elutastás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylõvel közölni.
11. tudomásul veszem, hogy a domain delegálási igényem visszavonása esetén a domain regisztrációs költségét meg kell fizetnem.
12. ha a lejáratot megelõzõen a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylõ nem jelzi a Regisztrátor felé, a domain fenntartásra vonatkozó szerzõdés
felmondottnak tekintendõ.
13. a Nyilvántartó által a bejegyzést követõen alkalmazott, elõre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igénylõre hárítható;
14. az igénylõlap hiányos, hibás, félreérthetõ, rosszul olvasható kitöltésébõl eredõ károkért vagy az ez okból bekövetkezett regisztráció elmaradásáért kizárólag az Igénylõ felel;
15. az igénylõlap egy példányát eredetiben a szerzõdés megszûnésétõl számított 5 évig megõrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom;
16. az igénylõlapot és a http://hu-registar-tos.freemium.hu címen található Általános Szerzõdési Feltételeket, mely jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi, teljes egészében
elolvastam, tudomásul vettem, az abban foglaltakat elfogadom, és egyetértõleg aláírtam;
17. a domain regisztrációs díj számlázása a mai napon a Szolgáltató honlapján található hatályos díjszabás és a fentieket kiegészítõ – de nem felülíró - feltételek szerint történik;
18. szavatolom, hogy az igénylõlapot a valóságnak megfelelõen 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, tudomásul vettem, az abban foglaltakat elfogadom, és egyetértőleg aláírtam.
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