
   DOMAIN IGÉNYLŐLAP 
 

Visszaküldendő (elegendő az egyik):    
Postán: 3501 Miskolc, Pf.: 486. 
Faxon: +36 46 200 111 
E-mailben scannelve: ugyfelszolgalat@webcode.hu 

DOMAIN 

A választott domain név/nevek:   __________________________________________________________________________  

Regisztráció típusa:  Új regisztráció      Módosítás, Oka:  _________________________________________  

 

IGÉNYLŐ 

Igénylő teljes neve:  __________________________________________________________________________  

Szem. ig. szám / Adószám:   ________________________ (szervezet esetén adószám, magánszemély esetén személyigazolvány szám) 

Igénylő címe:  __________________________________________________________________________  

Telefon:  _______________________________  Fax:  __________________________________  

E-mail cím:  __________________________________________________________________________  

 

ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ (Ha különbözik az igénylőtől) 

Név:  __________________________________________________________________________  

Cím:  __________________________________________________________________________  

Telefon:  __________________________________________________________________________  

E-mail cím:  __________________________________________________________________________  

A domain technikai kapcsolattartója a Regisztrátor domain adminisztrátora: 
WEBCODE Kft. Tech-Contact | 3531 Miskolc, Hutás u. 45. | +36 46 200 500 | domain@webcode.hu 
 
Megbízom a WEBCODE Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével, 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 igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén 

a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés 
végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; 

d) 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; 

e) megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és 
hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű; 

f) rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére 
vonatkozóan; 

g) a domain delegálási igényem visszavonása esetén a domain regisztrációs költségre vonatkozó fizetési kötelezettségem megmarad, a delegálás költsége 
függetlenül az elállás tényétől a Regisztrátor részére kifizetendő; 

h) 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; 

i) az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel; 
j) az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom; 
k) a www.webcode.hu/aszf címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom; 
l) az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.  

 
 
Kelt:  ________________  (település), ________  év  _____ hó _____ nap 
 

  
  ____________________________________ 
  Igénylő (cégszerű) aláírása 

mailto:domain@webcode.hu

