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Tisztelt Ügyfelünk, 

 

Köszönjük, hogy megtisztel megrendelésével. Kérem az alábbiak szerint járjon el 
megrendeléskor: 

Megrendelés menete:  

Töltse ki a tárhely és domain szerződést az igényének megfelelően. Írja alá kézzel a megrendelőt 
és csatolja a szükséges dokumentumokat, küldje vissza részünkre emailben szkennelve vagy 
postán levelezési címünkre. 

Amikor megérkezett a dokumentum akkor feldolgozzuk és a számlázás 
(info@otletesmegoldasok.hu) küld egy előlegbekérő számlát (pdf formátumban) emailben az Ön 
által megadott email címre. Amikor megérkezik a befizetése aznap aktiváljuk a szolgáltatásokat 
és indítjuk  a domain regisztrációt. 

A .hu regisztráció 15 napot vesz igénybe a nem magyar domain regisztrálás általában aznap de 
legkésőbb másnap már aktív. 

Szerződés nem tartalmaz árakat, aktuális árlistát megtekintheti az interneten: 

http://www.otletesmegoldasok.hu 

 

Csak domain rendelés: Töltse ki a domain igénylő első két oldalát. Csatolja a  szükséges 
dokumentumokat. 

 

Csak tárhely rendelés: Töltse ki a tárhelyszerződést és csatolja a szükséges dokumentumokat. 

 

Tárhely és domain rendelés: Töltse ki a teljes domain és tárhely igénylőt és csatolja a szükséges 
dokumentumokat. 

 

Fizetés: Fizethet banki átutalással ( K&H Zrt.) vagy PAYPAL-el. 

Csatolandó dokumentumok: 

- Magánszemély: kitöltött, kézzel aláírt domain és tárhely szerződés.  

- Cég: kitöltött, kézzel aláírt domain és tárhely szerződés és cégaláírási címpéldány 
fénymásolat. 

- Alapítvány,Iskola, Intézmény: kitöltött, kézzel aláírt domain és tárhely szerződés, alapító 
okirat, aláírási címpéldány (ügyvédi,banki,közjegyzői) fénymásolat. 

- Egyéni vállalkozó: kitöltött, kézzel aláírt domain és tárhely szerződés, vállalkozói 
igazolvány fénymásolat. 
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DOMAIN NÉV IGÉNYLŐLAP 
KÉREM NYOMTATOTT BETŰVEL ÍRJON MINDENT, HOGY OLVASHATÓ LEGYEN! 

CSILLAGGAL (*) MEGJELÖLT RÉSZEK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ! 

 

*MEGRENDELNI KÍVÁNT DOMAIN NEVE: 

 

 

*IGÉNY FAJTÁJA: ÚJ IGÉNY                                     **REGISZTRÁTOR VÁLTÁS 

*SZEMÉLYIGAZOLVÁNY SZÁM, CÉG ESETÉBEN ADÓSZÁM:  

*IGÉNYLŐ NEVE/ CÉGNÉV:  

*IGÉNYLŐ LAKHELYE / CÉGNÉL SZÉKHELY:  

*TELEFONSZÁM:  

*ÉRTESÍTÉSI EMAIL CÍM: FONTOS!  

ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ/VISZONTELADÓ: ÖTLETES MEGOLDÁSOK KFT.   

TELEFONSZÁM: 06 20 290 11 66 

EMAILCÍM: info@otletesmegoldasok.hu 

SZÉKHELY: 1092 Budapest, Erkel u. 13/A 

TECHNIKAI KAPCSOLATTARTÓ: NE VÁLTOZTASSA MEG! DotRoll Kft. 

TELEFONSZÁM: 06 1 432 32 32 

EMAIL CÍM: support@dotroll.com 

SZÉKHELY: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

 

Az igénylőlap benyújtásával megbízom a ÖTLETES MEGOLDÁSOK KFT..-t a fenti domain név(ek) regisztrációjával, 
átregisztrációval és egyben kijelentem, hogy a magyar és nemzetközi szabályzatokat 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. 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 Megbízottat 
,Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort, Megbízottat illetve 
a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje; 

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 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;  

e.) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs 
szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;  

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. Az 
eljárási díj várható összege 42.000 Ft+ÁFA, amennyiben az igénylő nem áll el domain regisztrációs szándékától. A Tanácsadó 
Testület weboldala: http://www.nic.hu/tt/;  
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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 Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első fokon jogerősen 
bírálja el; 

h.) a domainmegrendelőlap eredeti példányát megőrzöm, vitás esetben a Regisztrátor kérésére azt bemutatom. 

i.) az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és betartom. Ezzel Megrendelő és a ÖTLETES 
MEGOLDÁSOK KFT. között a Szolgáltatási Keretszerződés létrejön; 

j.) 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; 

k.) 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 írásban, úgy a fenntartási szerződés automatikusan megszűnik. 

l.) Az Igénylő Lap aláírásával Megrendelő és a ÖTLETES MEGOLDÁSOK KFT. 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.  

m.) .eu domainnév regisztráció esetén a teljes szabályzatot a http://www.eurid.eu/ oldalon elolvastam, tudomásul vettem és 
betartom, illetve az alternatív vitarendezés szabályait elfogadom. Kijelentem, hogy mint magánszemély az EU tagállamok 
valamelyikben hivatalos címmel rendelkezem, avagy a megrendelő, mint szervezet bejegyzett irodával, adminisztrációs központtal 
vagy működő telephellyel rendelkezik az EU területén. 

n.) kijelentem, hogy mint .eu domain név Igénylő megfelelek az „Egligiable Criteria”-nak, tehát az EU-n belül személyt vagy 
szervezetet képviselek. 

Díjak: A domain átregisztráció díja nem jár vissza amennyiben az átregisztráció, a jelenlegi regisztrátor, tulajdonos hibájából nem 
teljesül! 

 

 

Csatolandó dokumentumok: 

- cég: cégbírósági végzés (kivonat)és aláírási címpéldány – másolatok 

- magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről 

- magánvállakozó: vállalkozói igazolvány másolata 

- alapítványok, egyesületek, 

iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (NAV bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági 
bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is) 

 

201. …………………………hó……………nap 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Megrendelő olvasható aláírása (cégszerű) aláírás és pecsét 

 

 

** a domain név regisztrátora változik, és egyben a névszerverek is. (nem ingyenes, 1400Ft+ÁFA/alkalom/Domain) 

 

 

 

 

 

 

 

 


