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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS: DOMAIN és TÁRHELY IGÉNYLŐLAP
Új vagy meglévő domain átregisztráláshoz és tárhelyszolgáltatáshoz 

Igényelt domain név(ek):
(több domain nevet is beírhat!)

Regisztráció típusa: Új regisztráció ()      Átregisztráció ()

Megrendelő teljes neve:

Megrendelő adószáma,  szem.ig.sz.

Megrendelő számlázási címe:

Megrendelő posta címe:

Megrendelő telefonszáma E-mail: 

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma: Alternatív szám: 

Kapcsolattartó e-mail címe:

Elsődleges és másodlagos névsz. t104.nlg.hu (87.229.45.35)   ns2.nlg.hu (62.75.241.211)

Tárhelycsomag adatai: 

Igényelt tárhelycsomag megnevezése:

Igényelt tárhelycsomag díja szerződéskötéskor:

Kiegészítő szolgáltatás és díja:

Díjfizetés módja: átutalás

Domain Adminisztratív kapcsolattartó személy:

Neve, Cím: nlgsys.net – Administrator, 2135 Csörög Homokbánya u. 26.

E-mail címe, telefon/faxszáma: info@nlgsys.net +36-27-502-450 / +36-27-502-451

Az  igénylőlap  benyújtásával  megbízom  az  NLG-System  Bt.-t,  mint  regisztrátort  a  fenti  domain  név(ek)
regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy:

• A magyar  és  nemzetközi  szabályzatokat  köztük  az .eu domain  esetére  vonatkozón (Egligiable  Criteria)  is  ismerem és
betartom,  a  Nyilvántartó  és  a  Regisztrátor  döntését  elfogadom.  Tudomásul  veszem,  hogy  a  domain  delegálást  saját
kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem
annak  elutasításából,  felmondásából,  felfüggesztéséből  vagy  visszavonásából  esetlegesen  keletkező  közvetlen  vagy
közvetett károkért; 

• Egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek
következményeiért.  Amennyiben ezzel  kapcsolatban más  személy  a  Nyilvántartóval  és/vagy  a Regisztrátorral  szemben
igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok
részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;

Kelt: …...... év …............ hó ….... nap

…………………………………………
Az Előfizető olvasható aláírása

…………………………………………
Előfizető aláírása (Szervezet esetén pecsét is.)
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• 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 a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort,  és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a
Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;

• 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. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678
zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető; 

• Hozzájárulok  ahhoz,  hogy  az  Igénylőlapon  közölt  bármely  információt  a  Nyilvántartó  és  a  Regisztrátorok  az  Internet
regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek; 

• Tudomásul  veszem,  hogy  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;

• Kjelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből
eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó
által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első
fokon jogerősen bírálja el;

• A domainmegrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom.
• A https://nlgsys.net/dokumentumok/ címen található Általános Szerződési  Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és

betartom
• A  domainnév  regisztráció  teljes  szabályzatát  a  http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html  oldalon  elolvastam,

tudomásul  vettem  és  betartom,  illetve  az  alternatív  vitarendezés  (http://www.domain.hu/domain/adr/regdont.html)
szabályait elfogadom;

• Elfogadom, hogy a magyar, továbbá nemzetközi domain nyilvántartó adatbázisában a domain tulajdonosi e-mail címénél a
Regisztrátor/Szolgáltató által választott e-mail cím szerepel.

• 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  30  nappal  az  Igénylő  a  domain
fenntartási szándékát nem erősíti meg, úgy a fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.

• Az Igénylő Lap aláírásával Megrendelő és a NLG-System Bt.. között domain fenntartási szerződés jön létre - a domain név
bejegyzésétől számított - az Igénylő Lapon megjelölt időtartamra. Az időtartam végén, amennyiben Megrendelő a domain
név meghosszabbításáról nem nyilatkozik, a szerződés automatikusan megszűnik. A meghosszabbítás mikéntjét és menetét
a https://nlgsys.net/dokumentumok/ címen található Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

• 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;

• 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;

Csatolandó dokumentumok:
- cég: aláírási címpéldány – másolat
- magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről (csatolva)
- magánvállakozó: vállalkozói 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)

A megrendelő lapot, az alábbi módon jutathatja vissza hozzánk:

- Faxon: A 06-27-502-451 számon
- Scannelve: Az info@nlgsys.net email címre (ajánlott)
- Postán: A NLG-System Bt. 2135 Csörög Homokbánya u. 26-os postacímre.

Kelt: …...... év …............ hó ….... nap

Az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

…………………………………………
Az Előfizető olvasható aláírása

…………………………………………
Előfizető aláírása (Szervezet esetén pecsét is.)

NLG-System Bt. – Informatika mindenek felett | Hivatalos honlap: www.nlgsys.net | Központi e-mail cím: info@nlgsys.net



Levelezési cím:
NLG-System Bt.
2135 Csörög 
Homokbánya u. 26.

Ügyfélszolgálat:
+36-27-502-450
Fax számunk:
+36-27-502-451

Partnerek:

NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL

Alulírott………………………………………………………………………………………………………

…………………  (név,  lakcím)  nyilatkozom  arról,  hogy  személyi  igazolványom  száma

………………………………..…………………., állampolgárságom magyar.

Kelt: …...... év …............ hó ….... nap

………………………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: …………………………………………

Lakcím:……………………………………..

Szem. ig. sz.:………………………………

Aláírás.:......................................................

Név: …………………………………………

Lakcím:……………………………………..

Szem. ig. sz.:………………………………

Aláírás.:......................................................
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