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FOR-7001-NAV – Rev.05 – Domain Igénylőlap – ver. 2.0 

Igénylőlap Internet domain delegálás igényléséhez 

Az igényelt domain adatai: 

Domain név:    új igény  módosítás  regisztrátor váltás 

Fenntartás:       év Fizetés módja: utalás [  ] postai csekk [   ] 
 
 

 
Névszerverek 

 

elsődleges DNS 
host: ns.naviref.hu 

másodlagos DNS 
host: ns.domain1.hu 

IP: 87.229.26.141 IP: 212.92.23.235 

Igénylő adatai: 

 Teljes neve:  

 Angol megnevezése:  

 Jogi státusza: magánszemély [   ] jogi személy [   ] 

 Azonosítója:  

 Szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyigazolvány száma 

 Az igénylő címe:  

 E-mail címe:  

 Telefon / faxszáma:  

Adminisztratív kapcsolattartó adatai 

 Kapcsolattartó neve:  

 Kapcsolattartó címe:  

 E-mail címe:  

 Telefon / faxszáma:  

Postázási cím 

 Postacím:  

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a Naviref Kft-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy: 

a. a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;  
b. a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;  

c. tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a 

Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;  
d. 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, hogy az 

alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;  
e. tudomásul veszem, hogy amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik domaint igényelhet;  

f. ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő nem jelzi a Regisztrátor felé, a domain 

fenntartásra vonatkozó szerződés felmondottnak tekintendő.  
g. 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;  
h. 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; 

i. az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel;  
j. naviref.hu/aszf címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és betartom.  

k. az Igénylő az igénylőlap eredeti példányát a szerződés megszűnésétől számított 3 évig megőrzi, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsájtja;  

l. az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam. 

 

Kelt:  _________________________   ________________________________   ______________________________  

 Igénylő képviselőjének neve: Igénylő (cégszerű) aláírása 

 ph. 


