Levelezési cím:
Jeszenszky Csaba e.v.
1039 Budapest, Füst Milán utca 12.

Telefon: +36306882051
Email: info@sjcreative.hu
Web: www.sjcreative.hu

DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP

Új domain név igényléshez és meglévő domain átregisztrálásához

IGÉNYELT DOMAIN NÉV(EK):
Regisztráció típusa:

Új regisztráció

Átregisztráció

Megrendelő teljes neve:
Megrendelő adószáma / szem. ig. száma:
Megrendelő számlázási címe:
Megrendelő posta címe:
E-mail:

Megrendelő telefonszáma:

Magyarország

A cím szerinti ország:

magyar

nyelv:

ns1.sjcreative.hu

Elsődleges és másodlagos névszerver

ns2.sjcreative.hu

Adminisztratív kapcsolattartó személy:
Neve:

S&J Creative – Jeszenszky Csaba e.v.

Postacíme:

1039 Budapest, Füst Milán utca 12.

A cím szerinti ország:

Magyarország

Adószáma:

66960829-2-41

E-mail címe (működő!):

info@sjcreative.hu

Telefon / faxszáma:

+36306882051

nyelv:

magyar

Az igénylőlap benyújtásával megbízom Jeszenszky Csaba e.v.-t és az NLG-System Bt-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek)
regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy:
• a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
• a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
• tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó
Testület döntésének veti alá magát;
• 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;
• 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;
• az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
Csatolandó dokumentumok:
cég:

cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok

magánszemély:

nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről

magánvállakozó:

állalkozói igazolvány másolata

alapítványok, egyesületek,
iskolák, önkormányzatok:

adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány
(megfelel a banki aláírási címpéldány is)

2018.02.05.

....................................................................
Az Előfizető olvasható aláírása

....................................................................
Előfizető aláírása (Szervezet esetén pecsét is.)
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NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL

Alulírott......................................................................................................................................... (név, lakcím)
nyilatkozom arról, hogy személyi igazolványom száma ……….........……..…………………., állampolgárságom magyar.

2018.02.05.
Kelt: ……...............…………………….....................…..

......................................................................
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt (saját kezűleg):
Név:

...........................................................................

Név:

...........................................................................

Telefon: ...........................................................................

Telefon: ...........................................................................

Lakcím: ...........................................................................

Lakcím: ...........................................................................
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