MEGRENDELŐLAP
1.

Internet domain szolgáltatáshoz
Megrendelő adatai
(természetes személy esetében)
Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Állandó lakcím
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Személyi igazolvány szám
(jogi személy esetében)
Név
Székhely
Számlázási név, cím
Levelezési név, cím
Telefon/fax
Adószám
Cégjegyzékszám
Bankszámla szám
Előfizetőt képviselő neve, tisztsége
Technikai kapcsolattartó neve
Technikai kapcsolattartó telefonszáma
Technikai kapcsolattartó e-mail címe
Pénzügyi kapcsolattartó neve
Pénzügyi kapcsolattartó telefonszáma
Pénzügyi kapcsolattartó e-mail címe

2.

Díjfizetés
Díjfizetés módja

átutalás

Elektronikus számla befogadása

igen

postai csekk

beszedési megbízás

nem

Elektronikus számla befogadására
szolgáló e-mail cím:

3.

A megrendelt szolgáltatás
Csak domain regisztráció/átregisztráció
Domain csomag (domain reg. és e-mail postafiók/ok)
Domain, web és e-mail szolgáltatás
Webtárhely szolgáltatás igénylése esetén

tárterület mérete:
MySql szolgáltatás igény:

igen / nem

Dátum: ……………………………..………
Megrendelő
ACE Telecom Kft. 1037 Budapest, Zay utca 3. Tel: +36-1-437-0590 Fax: +36-1-437-0599
e-mail: office@acetelecom.hu http://www.acetelecom.hu

Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő internet domain delegálás igényléséhez
1. Regisztráció típusa
új regisztráció

átregisztrálás

módosítás

2. A kért domain információi
Domain név:
Elsődleges névszerver:

ns1.acenet.hu

Másodlagos névszerver:

ns2.acetelecom.hu

Amennyiben az átregisztrálni kívánt domain esetében aldomaineket és különböző technikai kulcsokat használnak,
kérjük az operator@acetelecom.hu e-mail címen szíveskedjenek ezt jelezni.

3. A domain igénylő adatai
Igénylő neve:
Igénylő jogi státusza:
Igénylő azonosítója: (jogi személy esetén adószám,

jogi személy / természetes személy

természetes személy esetén személyazonosító okmány szám)

Igénylő címe:
Igénylő telefonszáma:
Igénylő e-mail címe:

4. Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó, ha különbözik az igénylőtől
Adminisztratív nem lehet természetes személy,csak ha egyezik a domain igénylővel, vagy egyéni
vállalkozó minőségben jár el.
Név:
Postai címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:

5. Technikai kapcsolattartó személy
Név:

ACE Telecom Kft.

Postai címe:

1037 Budapest, Zay utca 3.

Telefonszáma:

+36-1-437-0595

E-mail címe:

operator@acetelecom.hu

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;
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;
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.
Dátum:

Az igénylő (vagy képviselőjének) neve

Igénylő (cégszerű) aláírása

A Domainregiszrációs Szabályzat a www.domain.hu oldalon olvasható!

ACE Telecom Kft. 1037 Budapest, Zay utca 3. Tel: +36-1-437-0590 Fax: +36-1-437-0599
e-mail: office@acetelecom.hu http://www.acetelecom.hu

