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1. Domain név regisztráció (delegálás) és fenntartás
1.1. A szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató domain név delegálására, regisztrálására és fenntartására (a továbbiakban:
domain név regisztrációs szolgáltatás) Előfizető részére az igénylőlapon meghatározott
szolgáltatást biztosítja.
Az Igénylőlap bizonyos végződések esetében online is kitölthető.
Előfizető a kitöltött Igénylőlap aláírásával elfogadja a szerződésben foglaltakat vagy az
online leadott rendelést követően a szolgáltatási díj megfizetésével. Az Igénylőlapon
foglaltak valódiságáért az Előfizető felel, azok változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul
értesíti, ennek elmulasztásából eredő károkért felel. Ha az adatmódosítás elmulasztása
miatt a Szolgáltató téves dokumentumot (számlát, szerződést, nyilatkozatot stb.) bocsát ki,
akkor ennek javítási költségét az Előfizető állja a téves dokumentum kiállításának napján
érvényes árlista alapján.
Az Előfizető a szolgáltatásról szóló számla kiegyenlítésével elfogadja az aktuális ÁSZFet
valamint a számla esedékességének napján érvényes árlistában foglaltakat, kivéve, ha a
felek egyedi megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

1.2. Díjszabás
Szolgáltató adott napon érvényes árlistája megtalálható a Szolgáltató honlapján.

1.3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
Szolgáltató vállalja, hogy az Igénylőlapon meghatározott domain név vonatkozásában
domain név regisztrációs szolgáltatást nyújt. A delegálást .hu domain neveknél az Internet
Szolgáltatók Tanácsa Kht. (a továbbiakban: Nyilvántartó) végzi a Domain regisztrációs
Szabályzat szerint. A .com .org .net .biz .info domain nevek esetén az ICANN (http://
www.icann.org), a .eu domain nevek esetén az EURid (http://www.eurid.eu) jár el. A
további domain név végződések esetén az adott végződésért felelős szervezet jár el,
melyről felvilágosítást Szolgáltató weboldalán talál vagy ügyfélszolgálatán kérhet az
Előfizető. Amennyiben az Igénylőlapon megadott igény az előbbiekben meghatározott, az
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igényelt domain név esetében eljáró szervezet szabályzatainak nem felel meg, úgy
Szolgáltató az adott domain névre vonatkozó igényt elutasítja.
Szolgáltató a kitöltött és aláírt Igénylőlap másolatát, továbbá az esetlegesen szükséges
egyéb igazoló dokumentumok átvételét követően három munkanapon belül eljuttatja .hu
domain nevek esetén a Nyilvántartóhoz, egyéb domain nevek esetén a megfelelő
szervezethez. Szolgáltató a delegálásra vonatkozó döntéséről annak kézhezvételét követő
három munkanapon belül tájékoztatja az Előfizetőt elektronikus úton.
Szolgáltatónak jogában áll harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni domain név
regisztrációja során, ebből következően a domain név regisztrációs szolgáltatás
igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatokat, melyeket az adott végződés
igénybevételéhez feltétlenül meg kell adni, átádhatja harmadik fél számára.

1.4. Előfizető jogai és kötelezettségei
Előfizető a domain név delegálásáért, regisztrálásáért a Szolgáltató igénylés napján
érvényes árlistájában szereplő díjat köteles megfizetni. Amennyiben a delegálás
sikertelen, úgy az árlistában szereplő adminisztrációs díj levonása után a befizetett
összeget Szolgáltató visszafizeti. A domain név fenntartásáért az Előfizető a Szolgáltató
előző számlázási periódus utolsó napján érvényes árlistájában szereplő fenntartási díj
fizetésére köteles.
Ha a számla ellenértékeként megfizetett pénzösszeg nem érkezik meg a tárgyidőszak
kezdete előtt 4 nappal, akkor a domain név nem kerül hosszabbításra, és törlés állapotba
kerül.
Előfizető jogosult a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondani. Az ezt követő
eljárásra a domain név végződésért felelős szervezet megfelelő szabályzata az irányadó.
Szolgáltató előre kifizetett díjat vissza nem térít.
Előfizető a szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy az
Előfizető helyébe lépő új Előfizető a szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek
fogadja el, és a delegálás ne legyen ellentétes a domain név végződésért felelős
szervezet megfelelő szabályzataiban foglaltakkal.
Előfizető a domain delegálását saját kockázatára igényli, és sem  .hu domain nevek
esetében  a Nyilvántartót, sem  egyéb domain nevek esetén  az adott domain név
végződésért felelős szervezetet, sem Szolgáltatót nem terheli felelősség sem a domain
delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy
visszavonásából, illetve a domainhasználati jog bármely egyéb okból bekövetkező
időleges vagy végleges megszűnéséből esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett
károkért.
Előfizető felelős az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért,
használatáért és ezek következményeiért.
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Előfizető a delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének
megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen
jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól mentesíti a  .hu domain nevek
esetében  Nyilvántartót, egyéb domain nevek esetén az adott domain név végződésért
felelős szervezeteket és Szolgáltatót, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében,
hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.
Előfizető a domain név megválasztásakor az adott helyzetben általánosan elvárható
gondossággal jár el, és felel azért, hogy az általa választott domain név, illetve annak
használata más személy vagy szervezet jogait, így különösen: névkizárólagossághoz
fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát nem sérti. Ha
azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről önként lemond.
Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a .hu domain
nevek esetében a Nyilvántartó, egyéb domain nevek esetén az adott domain név
végződésért felelős szervezetek és Szolgáltató az Internetes szolgáltatások során
szokásszerűen alkalmazott regisztrációs elveknek megfelelően nyilvánosan kezeljenek.

1.5. Domain nevekre vonatkozó kikötések
A domain névhez tartozó technikai kapcsolattartó személyt Szolgáltató biztosítja, a .hu
végződések kivételével az adminisztratív személyt is Szolgáltató biztosítja.
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