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Domain név igénylőlap 
 

Választott domain információi 

A választott domain név:  

Névszerver szolgáltatók: Elsődleges: ns.impressive.hu Másodlagos: ns.deninet.hu 

Prioritásos:          Igen          Nem 

Az igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai 

Igénylő teljes neve (magyarul):  

Szervezet esetén angolul:  

Irányítószám, település:  

Utca, házszám:  

Telefon:   Fax:  

E-mail cím:  

Az Igénylő azonosítója:  
szervezet adószáma vagy magánszemély 
esetén az igénylő személyi igazolvány száma 

 

Védjegy lajstromszáma: 
Ha védjegy alapján prioritásos az igény 

 

Kijelölt adminisztratív és technikai kapcsolattartó 

Név: impressive.hu Kft. 

Cím:  7030 Paks, Építők útja 33. 

E-mail cím:  info@impressive.hu 

Telefonszám: +36202188726 

Számlafizető adatai 

Név: impressive.hu Kft. 

Cím:  7030 Paks, Építők útja 33.  

Telefonszám: +36202188726 

Regisztrátor adatai 

Név: DENINET Kft. 

Cím:  1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b. 

Telefonszám: +361960075 
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy: 

A) 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;  

B) 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;  A domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő 
jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság 
kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;   

C) A fenntartási idő lejárta előtt 60 nappal az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja. Meghosszabbítás kizárólag akkor történik meg, ha a Regisztrátor 
részére az éves fenntartási díj befizetésre került legkésőbb a fenntartási idő lejárata előtt 30 nappal. Meghosszabbítás híján a domain név fenntartás felmondottnak tekintendő a 
domain név törlésre kerül. Nem kiegyenlített regisztrációs, fenntartási, domain szolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor felmondja. 
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; Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlafizető különbözik az Igénylőtől, és számlafizető a kiállított 
számlán feltüntetett fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat az Igénylőtől is követelni. 

 
 
Dátum: Paks, ............/......../......... 
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         Igénylő aláírása         Számlafizető aláírása (impressive.hu Kft.) 


