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Regisztráció típusa

Új regisztráció

Átregisztráció

Adatmódosítás

Domain név/nevek*
Igénylő*
Cím*
Szem.ig.sz./adószám*

Fax

Telefon*
Email*
* A csillagozott mezők kitöltése kötelező

Adminisztratív kapcsolattartó

Igénylővel megegyezik

Szolgáltató

Egyéni:

A domain adminisztratív kapcsolattartójának választhatja Szolgáltató domain adminisztrátorát: EZIT Kft. | 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. | +36 1 700 4030 |
domain@ezit.hu vagy megadhat egyéni kapcsolattartót. Utóbbinál természetes személy esetén szükséges csatolni az érintett személy hitelesített, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását is, mely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket: név, postacím, e-mail cím, telefonszám.

Név
Cím
Telefon
Email
A
domain
technikai
kapcsolattartója
a
Szolgáltató
domain
adminisztrátora:
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. | Telefon: +36 1 700 4030 | Email: domain@ezit.hu

EZIT

Kft.

Névszerverek
Ha nem ad meg saját névszervert, a domain az alábbi névszerverekkel kerül bejegyzésre: dns1.ezit.hu, dns2.ezit.hu.
Egyedi névszervernek nem IP címet, hanem működő hostnevet lehet megadni.

Elsődleges
EZIT DNS

dns1.ezit.hu

Másodlagos

Harmadlagos

dns2.ezit.hu

Egyedi DNS
Sikeres regisztrációhoz az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges
cég

aláírási címpéldány másolata + adószám mező kötelező kitöltése

magánszemély

nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről (csak papír alapú ügyintézés esetén)

egyéni vállalkozó

vállalkozói igazolvány másolata v. nyilvántartásba vételt igazoló irat + adószám mező kötelező kitöltése

alapítványok, egyesületek,
iskolák, önkormányzatok

adószám igazolás (APEH/NAV bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági
bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is) másolata

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a Szolgáltatót a fenti domain név/nevek regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy: a.) a magyar Domainregisztrációs Szabályzatot és
nemzetközi szabályzatokat ismerem, elfogadom. A mindenkor hatályos magyar Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom, Szolgáltató, Nyilvántartó (a TLD szerinti nyilvántartó)
és Regisztrátor (.hu esetén: Magyar Hosting Kft.) döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem Nyilvántartót, Regisztrátort és
Szolgáltatót nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy
közvetett károkért; b.) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. Amennyiben ezzel
kapcsolatban más személy Nyilvántartóval és/vagy Regisztrátorral és/vagy Szolgáltatóval szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya
van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez. c.) A nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem Nyilvántartót és/vagy Regisztrátort
és/vagy Szolgáltatót, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy Szolgáltatót, Regisztrátort illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje; d.) a domain név megválasztása
területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz
fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. e.) a domain
megrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben kérésre azt bemutatom. f.) a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html címen található Domainregisztrációs
szabályzatot elolvastam, tudomásul vettem és betartom. g.) A megrendelőlap aláírásával domain név fenntartási szerződés jön létre a Regisztrátor és a domain név Igénylője között a
regisztrációs periódusban megjelölt időtartamra. Amennyiben az időszak lejárta előtt 15 nappal az Igénylő a domain fenntartás megszüntetésének szándékát nem jelzi, úgy a fenntartási
szerződés automatikusan meghosszabbodik 1 évvel. h.) rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban
történő kezelésére vonatkozóan. 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.) megismertem és elfogadom az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltakat, és
engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű. Ezúton nyilatkozom, hogy a
Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit (www.ezit.hu/aszf) megismertem, megértettem és elfogadom minden, a Szolgáltatótól általam megrendelt vagy a jövőben megrendelésre
kerülő szolgáltatás vonatkozásában.
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