
Igény          Új igény              Módosítás, oka:

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám

Jelölje be, hogy mely közdomain alá kéri a 
delegálást (egy Igénylőlapon egyet)

          hu közdomain                  második szintű közdomain, mégpedig:

Az Igénylő teljes neve (magyarul)

A szervezet megnevezése angolul Abban az esetben töltse ki, ha a szervezet angol neve 
nem egyezik a magyar névvel!

E-mail címe Igénylő azonosítója (pl.: szigszám, adószám)

Az Igénylő postai címe

Telefonszáma Telefaxszáma

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik az igénylőtől)

Vezetékneve Keresztneve

E-mail címe

Postai címe

Telefonszáma Telefaxszáma

MELLÉKELEM A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT:

DOMAIN IGÉNYLŐLAP [ .HU ]

DIFFERENT FEJLESZTŐ KFT.
H-9022 Győr, Apáca u. 51. • Tel.: 06-96/515-830

DÁTUM / AZ IGÉNYLŐ KÉPVISELŐJÉNEK NEVE / CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS:

Az Igénylõlap benyújtásával 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 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;
• 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;
• engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű;
• rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan;
• az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

AZ IGÉNYLŐ ÁLTAL VÁLASZTOTT DOMAIN NÉV/NEVEK: .HU
(Külön lapon aláírt lista csatolható!)

A Regisztrátor neve Different Fejlesztő Kft.

Kapcsolattartó Different Domain Contact

Postai címe H-9022 Győr, Apáca u. 51.

Telefonszáma 06-96/515-830

E-mail címe domain@different.hu

Az elsődleges név szerver neve nsc.different.hu IP címe: 185.51.65.216

A másodlagos név szerver neve ns2.different.hu IP címe: 194.88.60.220
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