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Domain igénylőlap
NIC azonosító

Ügyfélszám

Domain név
A domain tulajdonosa

Magánszemély ? Személyi igazolvány száma

Cég/Szervezet/Védjegy ? Cég/Szervezet adószáma
Védjegy lajstromszáma Prioritásos ?

 Prioritás csak cég/szervezet/védjegy esetében lehetséges, ha az igényelt domain megegyezik a cég/szervezet/védjegy nevével!

Tulajdonos adatai

Igénylő neve Cég/Szervezet esetén 
angolul

Postai cím
Irányítószám és város

Utca és házszám

Telefon Fax E-mail

Számlázási cím megegyezik a postai 
címmel

? Ebben az esetben a számlázási címet nem kell kitölteni.

Számla cím

Név

Irányítószám és város

Utca és házszám

Adminisztratív kapcsolattartó megegyezik a tulajdonossal ? Ebben az esetben a kapcsolattartóra vonatkozó részeket nem kell 
kitölteni.

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó neve

Postai cím
Irányítószám és város

Utca és házszám

Telefon Fax E-mail

A domain technikai feltételeit a Blizzard Consulting Kft. biztosítja ? Ebben az esetben a technikai részeket nem kell kitölteni.

Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy

Kapcsolat tartó 
neve

Postai cím
Irányítószám és város

Utca és házszám

Telefon Fax E-mail

A regisztrációhoz szükséges szerverek adatai

Elsődleges név szerver IP címe

Másodlagos név szerver IP címe

Levelező szerver IP címe

  A regisztráció előfeltétele az igényelt domaint kiszolgáló két név szerver és legalább egy levelező szerver.
  A szükséges technikai feltételeket regisztráció előtt ellenőrizzük.

     Kijelentem, hogy 

− a Domainregisztrációs Szabályzatot (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html) ismerem, elfogadom és 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 domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, 
teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magam a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a 
vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

Megrendelő Blizzard Consulting Kft. Regisztrátor

          Budapest, 2008. _____________________________________________
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Megrendelőlap
NIC azonosító

Ügyfélszám

Megrendelt szolgáltatás

Szolgáltatási 
csomag

.hu domain dns 1,2 webtárhely 
(MB)

php mySQL postafiók (db) postafiókméret (MB/db) Éves díj 
(Ft)

Ribizli + + - - - 1 200 6.000 ?

Gesztenye + + 100 + + 3 200 15.000 ?

Alma + + 500 + + 10 200 25.000 ?

Narancs + + 1000 + + 20 200 30.000 ?

Sütőtök + + 2000 + + 30 200 35.000 ?

  
Áraink ÁFA nélkül értendőek és évenkénti előrefizetés esetén érvényesek.

Megrendelő Blizzard Consulting Kft.

          Budapest, 2008. _____________________________________________
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