Megbízás prioritás nélküli domain név regisztráció kezelésére a .eu TLD alatt
A résztvevő Felek:
1. Végfelhasználó, mint a domain név használója,
2. REGEU ISZT Kft. (1132 Bp. Victor Hugo u. 18-22.), mint akkreditált .eu Regisztrátor, a megbízás
átvevője,
3. IRQ Hosting Kft. (székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 38/A. Fszt., adószám: 23408416-2-41,
cégjegyzékszám: Cg.01-09-964304, bankszámla szám: 12096736-01410767-00100003), mint Közvetítő, aki
díjfizetőként és kapcsolattartóként a jelen Megbízásban a Végfelhasználó meghatalmazása alapján és
nevében jár el. A jelen Megbízás Végfelhasználó által történő aláírása a Közvetítő részére szóló képviseleti
meghatalmazás megadását is jelenti.
Megbízás tárgya:

□ új igény

□ módosítás, oka:

Domain név:
Név szerver (ha van):
1. szerver:

Neve:

IP címe (ha szükséges):

2. szerver:
A Végfelhasználó neve, ha szervezet:
A Végfelhasználó neve, ha természetes személy,
(ill. a szervezetnél a felelős személy):
A Végfelhasználó lakcíme, ill. székhelyének
címe:

Ország
kód:

Cím:

(EU területen kell lennie!)

A Végfelhasználó e-mail címe:
(Valódi, működő e-mail címet adjon meg!)

A Végfelhasználó telefonszáma:
A Végfelhasználó faxszáma (opcionális):
A Végfelhasználó kijelenti, hogy
− a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeiben foglalt és az Európai Bizottság 733/2002/EK és 874/2004/EK
Rendeletében foglalt, továbbá a Nyilvántartó honlapján publikált dokumentumokban foglalt domain regisztrációs
elveket és szolgáltatási feltételeket ismeri, azokat elfogadja, a lefektetett követelményeknek megfelel és szavatolja,
hogy a domain használata során azokat folyamatosan betartja (www.eurid.eu, www.regeu.hu);
− megismerte az Általános Szerződési Feltételek XI. pontjában foglaltakat, és ezen tájékoztatás alapján az ott
meghatározott adatkezelésekhez és adatfeldolgozásokhoz önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja;
− domainnév iránti kérelme jóhiszemű és legjobb tudása szerint harmadik személy jogait nem sérti;
− a Nyilvántartó által meghatározott szabályok szerinti alternatív vitarendezési eljárásnak aláveti magát
− kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen megbízásban megadott adatokat a Nyilvántartó harmadik személynek kiadja,
(i) ha közhatóság törvényes működése részeként ad erre parancsot, (ii) a Használati feltételek 16. szakasza szerinti
ADR eljárást lefolytató testület kérésére és (iii) a WHOIS - KI KICSODA irányelvek 2. szakasza szerint.
Dátum: 2018..........................

…………………………………………
Közvetítő cégszerű aláírása

…………………………………………
Végfelhasználó (cégszerű) aláírása

