NETTESZT Informatikai Kft.
Számlázási és postai cím: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2.
Tel.: +36-1-445-0999
Mobil: +36-70-419-2199
Fax: + 36-1-445-0998
E-mail:info@netteszt.hu
Bankszámlaszám: 16200168-11527516

.eu- DOMAIN MEGRENDELŐ LAP
.eu domain név delegálására és fenntartására

Amely létrejött egyrészről a NETTESZT Informatikai Kft. (2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2) továbbiakban:
Szolgáltató, valamint az Kérelmező, továbbiakban: Igénylő között, melynek adatai:
Igénylő
Név / Cégnév:
Adószám( cég esetén) /
Szeméyli igazolvány szám (magán
személy esetében):
Állampolgárság (egyéni igénylő estén):
Állandó lakhely / Számlázási cím:
Posta cím:
Képviselő neve:
Képviselő telefonszáma:
Képviselő faxszáma:
Képviselő e-mail címe:
Fizetési mód:
(megfelelő aláhúzandó)

Banki átutalás / Postautalvány / Készpénz

Bankszámlaszám:
Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó
Név:

Varga Zsolt

Telefonszám:

06-70-419-2199

E-mail cím:

info@netteszt.hu

Költségviselő/ Viszonteladó
Név / Cégnév:
Adószám:

NETTESZT Informatikai Kft.
12437164-2-13

Számlázási cím:

2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2

Posta cím:

2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2

Kapcsolattartó neve:

Varga Zsolt

Kapcsolattartó telefonszáma:

06-70-419-2199

Kapcsolattartó e-mail címe:

info@netteszt.hu

Technikai kontakt személy
Név:

Varga Zsolt

Telefonszám:

06-70-419-2199

e-mail cím:

info@netteszt.hu

Domain név adatai:
Igényelt domain név (min. 2, max. 63
karakter)
A Domain Name Server üzemeltetését a Szolgáltató biztosítja (a regisztrációs díj tartalmazza)
A Domain Name Server üzemeltetését az Igénylő biztosítja, amennyiben igen a saját DNS adatai:
Elsődleges DNS neve:_____________________________, vagy IP címe:_______ - _______ - _______ - _______
Másodlagos DNS neve:____________________________, vagy IP címe:_______ - _______ - _______ - _______

.eu
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Szerződési feltételek:
1. Az előfizetői jogviszony a Szolgáltatóval akkor jön létre, amikor a jelen Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett domain név
bejegyzésre kerül az Igénylő részére.
2. Igénylő vállalja, hogy az .eu domain iktatásakor a Szabályzatokban meghatározott feltételek szerint alternatív vitarendezési eljárásnak
veti alá magát.
3. Igénylő kijelenti, hogy a Szabályzatokban meghatározott feltételek betartása mellett önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a
Szolgáltató általi adatfeldolgozáshoz és kezeléshez valamint, hogy a jelen szerződésben meghatározott adatokat a Szolgáltató a
Regisztrációs Hivatal részére kiadja.
4. Igénylő tudomásul veszi, hogy a domain delegálást saját kockázatára igényli, és sem a Szolgáltatót, sem a Regisztrációs Hivatalt
nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből, vagy
visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért. Igénylő kizárólagosan felel az általa igényelt domain név
megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Szolgáltató a választott név ellenőrzésére,
jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Szolgáltatóval szemben
igényt kíván érvényesíteni, Igénylő vállalja, hogy a Szolgáltató helyébe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad
részére a követeléssel szembeni védekezéshez. Az Igénylő részére delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a
domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből
következő költség alól tehermentesíti a Szolgáltatót és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Szolgáltatót
érdeksérelem ne érje.
5. A jelen szerződés határozott időtartamra jön létre. A szerződés időtartama, illetve a szerződés lejáratának fordulónapja a választott
domain név aktiválásától számított 12 hónap.
6. Amennyiben az Igénylő dokumentum kezeléssel is megbízza a Szolgáltatót, tudomásul veszi, hogy az elsőbbségi jog alapján
benyújtott igényekhez minden esetben el kell juttatni a Szolgáltató részére (személyesen vagy postai úton) a domain névre vonatkozó
elsőbbségi jogot igazoló dokumentumokat az igény benyújtását követő 30 napon belül, amelyet a Szolgáltató továbbít a feldolgozási
megbízott részére.
7. Az elsőbbségi jogokat igazoló dokumentumok eredetisége, tartalmi és formai megfelelősége, illetve az ezekből eredő esetleges
közvetlen vagy közvetett károk, következmények az Igénylőt terhelik.
8. Szolgáltató nem köteles az általa kezelt igényekről, domain nevekről, azok Szolgáltatóhozhoz történő beérkezésének idejéről,
sorrendjéről bármilyen információt adni.
9. Szolgáltató a szerződés lejáratának fordulónapja előtt írásban (e-mail; levél) tájékoztatja Igénylőt a szerződés lejáratának dátumáról
és tájékoztatja a szerződés meghosszabbításának lehetőségeiről, azonban Igénylő tudomásul veszi, hogy az írásos tájékoztatás
esetleges hiánya miatt Szolgáltatót sem a domain delegálásának megszüntetéséből, felmondásából, felfüggesztéséből, vagy egyéb
esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért anyagi és egyéb felelősség nem terheli; a szerződés meghosszabbítása
kizárólag Igénylő felelőssége.
10. Igénylő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen szolgáltatási szerződés hatályát kizárólag abban az esetben hosszabbítja meg a
szerződés lejáratának fordulónapját követő újabb 12 hónapos időtartamra, amennyiben Igénylő vagy Számlafizető a Szolgáltató által
kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett fizetési határidőre az előfizetési díjat megfizette.
11. Igénylő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szerződés fordulónapjával az árakat megváltoztathatja.
12. Igénylő tudomásul veszi, hogy a határozott időtartam lejáratának fordulónapját megelőző 15 napon belül a Szolgálttónak az igényelt
domain név delegálását nem áll módjában megszüntetni. A szerződés határozott időtartam lejárata előtti felmondása esetén a
befizetett éves díjból a Szolgáltatónak díjvisszatérítést nem áll módjában fizetni sem az Igénylő, sem a Számlafizető részére.
13. A jelen Szerződés aláírásával Igénylő kijelenti, hogy a .eu domain regisztrációra vonatkozó feltételeket (Szabályzatok), valamint a
jelen Szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeket megismerte és azokat elfogadta, a meghatározott követelményeknek
megfelel és szavatolja, hogy a domain használata során azokat betartja, valamint a domain igénylésével, delegálásával és
fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és a Regisztrációs Hivatal döntését elfogadja.
A Szabályzatok az alábbi e-mail címen kérhetők: info@netteszt.hu
Regisztrációs irányelvek .eu domainnevekhez;
A .eu regisztrációs irányelvek és használati feltételek a fázisos regisztrációs időszak során kérelmezett
domainnevek regisztrációjához („Sunrise szabályok”);
A .eu domainnév regisztrációjának használati feltételei;
Tájékoztató az IHM eljárásáról a közfeladatokat ellátó szervek által bejegyezhető .eu domain nevek
hitelesítéséről;
A .eu domain nevekhez kapcsolódó „KI KICSODA” (whois) szolgáltatásra vonatkozó irányelvek;
Az Európai Parlament és a Tanács 733/2002/EK rendelete (2002. április 22.) a .eu felső szintű domain
bevezetéséről;
A Bizottság 874/2004/EK rendelete (2004. április 28.) a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira
vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról.

Kelt: ……………………………………, 201…... év ……………………………………. hónap …………. nap
……………………………………………
Előfizető

……………………………………………
Szolgáltató

