NETTESZT Informatikai Kft.
Számlázási cím: 2013 Pomáz, Katona József utca 17/D.
Telefon: +36-1-445-0999
Mobil: +36-70-419-2199
Fax: + 36-1-445-0998
E-mail:info@netteszt.hu
Bankszámlaszám: 16200168-11527516

gTLD / TLD megrendelőlap
Választott domén név:
Választott felső szintű domén:

.com

1

Domén név fenntartása:
Fizetés módja:

évre

.net

.org

.info

.biz

.ws

.cc

.tv

.name

egyéb:...............

(.info .biz esetén minimum 2 év)

előre utalással

készpénz fizetéssel

más módon............................................

_________________________________________________________________________________________________________________________
Az Igénylő teljes neve:
Az Igénylő adószáma / szig. száma1 :
Az Igénylő postai címe:
Telefon:

Fax :

Az Igénylő e-mail címe:
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy
Neve:

Varga Zsolt

Postai címe:

2013 Pomáz, Katona József utca 17/D.

Telefonszáma:

06-1-445-0999

E-mail címe:

info@netteszt.hu

Költségviselő / Viszonteladó

Fax :

06-1-445-0998

ugyanaz, mint az igénylő

Neve:

NETTESZT Informatikai Kft.

Számlázási címe:

2013 Pomáz, Katona József utca 17/D.

Számlaküldési címe:

2013 Pomáz, Katona József utca 17/D.

Adószáma:

12437164-2-13

Értesítési címe:

NETTESZT Informatikai Kft – 2013 Pomáz, Katona József utca 17/D.
.

Költségviselő által kijelölt kapcsolattartó

ugyanaz, mint az adminisztratív kapcsolattartó személy

Neve:

Varga Zsolt – NETTESZT Informatikai Kft.

Telefonszáma:

06-1-445-0999

E-mail címe:

info@netteszt.hu

_________________________________________________________________________________________________________________________
1

Magánszemély esetén személyi igazolvány vagy útlevél száma, szerverzet és egyéni vállalkozó esetén adószám.

Kelt: …………………………., 201……. év ……………………………… hó ……….. nap

cégszerű aláírás
/Igénylő/

cégszerű aláírás
/Költségviselő, ha különbözik az Igénylőtől/

Az igénylőlap hiánytalanul töltendő ki. Cégszerűen aláírandó mind az igénylő, mind a költségviselő által. A "*"-gal jelölt mezők opcionálisak,
minden más kitöltése kötelező. Az igénylőlap mindkét oldala aláírandó. Az igénylő léte, elnevezése, adatai, az aláírásra jogosultak jogosultsága
hiteles dokumentumokkal vagy azok másolataival igazolandó.

Megjegyzés *:

Kijelentem, hogy a fent megnevezett TLD regisztrációjakor az adott domén regisztrációs szabályzatát megismertem és elfogadtam, annak tartalmát
magamra nézve kötelezőnek tartom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a NETTESZT, nyilvántartó és a regisztrátorok az Internet regisztrációs
szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, a NETTESZT külföldi regisztrátorok és nyilvántartók felé az igénylőlapon közölt bármely információt
továbbadjon, kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem. Külön megállapodás híján az elsődleges és
másodlagos doménnév-szolgáltatást a NETTESZT végzi1. Az Igénylő és a Költségviselő elfogadja a NETTESZT általános szerződési feltételeit.

Amennyiben az igénylő maga kívánja biztosítani a DNS szervereket, akkor csak NSI regisztrált névszerverek adhatók meg.
Elsődleges DNS,

host név: ns1.netteszt.hu

Másodlagos DNS, host név: ns2.netteszt.hu

Mellékelt dokumentumok:
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: …………………………., 201……. év ……………………………… hó ……….. nap

cégszerű aláírás
/Igénylő/

cégszerű aláírás
/Költségviselő, ha különbözik az Igénylőtől/

1

Az igénylőlap hiánytalanul töltendő ki. Cégszerűen aláírandó mind az igénylő, mind a költségviselő által. A "*"-gal jelölt mezők opcionálisak,
minden más kitöltése kötelező. Az igénylőlap mindkét oldala aláírandó. Az igénylő léte, elnevezése, adatai, az aláírásra jogosultak jogosultsága
hiteles dokumentumokkal vagy azok másolataival igazolandó.

