Rooter Szolgáltató Kereskedelmi és Termelő KFT.

(Fenntartó)

Nagykanizsa, Berzsenyi D. 5/a.
Tel: 06-30-3852575
Igénylőlap közvetlenül a hu közdomainek alá történő
Internet domain delegálás igényléséhez
(egy Igénylőlapon csak egy domain kérhető!)
(Az igénylő a bekeretezett rész kipontozott részeit töltse ki)
A választott domain név:
...........hu (www nélkül a domain név pld origo.hu )
Új igény, vagy korábbi módosítása? Ha módosítás, akkor az oka: regisztrátor váltás
Prioritásos igény?
[ ] Igen
[ X ] nem:
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Jelölje be, hogy mely közdomain alá kéri a delegálást (egy Igénylőlapon egyet):
[X] hu közdomain vagy [] második szintű közdomain, mégpedig:
az Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma)
vagy egyéni Igénylő személyi(igazolvány) száma): ..............................
az Igénylő teljes neve (magyarul): Tarnai Ákos..
a szervezet megnevezése angolul: ………………………….
az Igénylő postai címe: ..........................................................
jogi státusza:
Üzleti
telefonszáma: +36-30-.....................
telefaxszáma: +36- 30-......................
az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy
neve:
Tarnai Ákos
postai címe:
8800, Nagykanizsa Berzsenyi D. 5/a
telefonszáma:
+36-30-3852575
telefaxszáma:
+36-93-516441
e-mail címe:
info@rooter.hu
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy
a) a Szabályzatot 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;
b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért,
használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére,
jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. 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;
c) 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 a Nyilvántartót és a Fenntartót érdeksérelem ne érje; Elfogadom hogy a domain bejegyzéséhez
szükséges fenntartási díjakat a Fenntartó számlája alapján kifizetem vagy még a szolgáltatás előtt írásban
lemondom.
d) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az
általam választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen
jogsértésrol tudomást szerzek, a névről önként lemondok, illetve másik nevet választok. Tudomásul veszem, hogy
ellenőrzés céljából cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa (a 06-80-345678 zöld
számon vagy a www.hpo.hu címen) hozzáférhető;
e) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az
Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott
megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem; f) tudomásul veszem, hogy a választott domain név
választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A
döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;
g) kijelentem, 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 Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren
megtalálható rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

Dátum: 2017. május 16.
Az Igénylő képviselőjének neve:
Céges igénylés esetén, mellékelem a cégbírósági kivonat és
aláírási címpéldány fénymásolatát.
Igénylőlap technikai melléklet Fenntartó szervereiről
Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó és Fenntartó személy
neve:
Tarnai Ákos
postai címe:
8800, Nagykanizsa Bajcsy Zs. 100
telefonszáma:
+36-30-3852575
e-mail címe:
akos@rooter.hu
Az elsődleges név szerver:
neve:
ns.rooter.hu
IP címe:
195.228.155.138
A másodlagos név szerver :
neve:
ns1.rooter.hu
IP címe:
80.98.113.7

Rooter Szolgáltató Kereskedelmi és Termelő KFT.

(Fenntartó)

Nagykanizsa, Berzsenyi D. 5/a.
Tel: 06-30-3852575

Fenntartási Szerződés
Szerződő felek:
Szolgáltató:
Rooter KFT. 8800, Nagykanizsa Berzsenyi D. 5/a
Igénylő:
név: …………………………………………………….
cím:……………………………………………………
Adószám: ……………………………………………..
A szerződő felek közös megbeszélés alapján megállapodnak a következőkben:
A szolgáltató vállalja:
 Biztosítja az igénylő számára 1 db. virtuális webszerver működtetését
 A megrendelt csomagban foglalt számú email cím fenntartását.
 1 db domain név elsődleges és másodlagos név szerverének működtetését.
 A szolgáltató vállalja az általa működtetett szolgáltatás 99,9 % -os üzemképességét illetve, hogy a
saját hardver hibából adódó leállások mértéke nem haladja meg éves szinten a 0,1 % -ot.
 Hogy a számítógépén tárolt adatokkal kapcsolatban, sem Ő, sem alkalmazottjai nem szolgáltatnak
ki adatokat, azokat bizalmasan kezeli.
A szolgáltató nem vállalja a tőle független okokból, neki fel nem róhatóan (Vismajor) bekövetkező
hibákból, adatkapcsolati üzemzavarokból, az esetleges rosszindulatú számítógépes betörésekből adódó
illetve bekövetkező károkért a felelősséget.
Az igénylő megbízza a szolgáltatót az alábbi domain név fenntartásával: saltogrande.hu.
 [ ] Név foglalás (parkoltatás) csomag díjának 5.000 + ÁFA Ft/ év befizetését
 [ X ] Kezdő tárhely csomag díjának 1.000 + ÁFA Ft/hó befizetését,( 11.000 Ft / év)
 [ ] Alap tárhely csomag díjának 2.000 + ÁFA Ft/hó befizetését, (22.000 Ft / év)
 [ ] Normál tárhely csomag díjának 4.000 + ÁFA Ft/hó befizetését
 [ ] Profi tárhely csomag díjának 6.000 + ÁFA Ft/hó befizetését
(Csomagjainkról bővebb leirás: http://www.rooter.hu/domainregisztracio_weblapkeszites.php)

A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés felmondási ideje 3 hónap, illetve, hogy a
szolgáltatási díjat havonta, minden hónap 15. napjáig kell kifizetni, a szolgáltató számlája alapján,
átutalással.
A szerződéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogviták eldöntésére a felek a nagykanizsai
városi bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét ismerik el.
A szolgáltató a szolgáltatási díj módosításának jogát fenntartja, azonban a díjmódosításról előre
köteles értesíteni az igénylőt, valamint díjmódosítás esetén a szerződő felek eltekinthetnek a
felmondási idő letöltésétől.
Nagykanizsa, 2017. május 16.

Igénylő

