
NYILATKOZAT 
domain név regisztrációhoz

...................................................... 
Igénylő 

p.h.

Budapest,

Kijelentem, hogy 

- a Domain regisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos     Domain regisztrációs 
Szabályzat előírásait betartom; 

- a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a 
Regisztrátor döntését elfogadom;  

- tudomásul veszem, hogy az igények Domain regisztrációs 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 alávetem magamat az Alternatív Vitarendező 
Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult 
jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá  az alternatív 
vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; 

- a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő 
jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az 
Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választott bíróság kizárólagos hatáskörének, amely 
választott bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el; 

- 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.  

  

         Részletes domain regisztrációs szabályzat: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

Tanu 1.

Név:

Lakcím:

Szig. szám:

Tanu 2.

Név:

Lakcím:

Szig. szám:

........................................................... 
Tanu 1

........................................................... 
Tanu 2


NYILATKOZAT
domain név regisztrációhoz
......................................................
Igénylő
p.h.
Budapest,
Kijelentem, hogy
- a Domain regisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos     Domain regisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
- a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; 
- tudomásul veszem, hogy az igények Domain regisztrációs 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 alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá  az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
- a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választott bíróság kizárólagos hatáskörének, amely választott bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
- 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. 
 
         Részletes domain regisztrációs szabályzat: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
Tanu 1.
Tanu 2.
...........................................................
Tanu 1
...........................................................
Tanu 2
8.0.1291.1.339988.308172
	TextField12: 
	TextField13: 
	TextField14: 
	TextField15: 



