
Nemzetközi Domain Igénylőlap 
Érvényes: 2016.01.01 –től visszavonásig 

 
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy  domain  kérhető, de több TLD alá is!) 

 
 

A választott domain név: ………………………………………………………… 
 
Ha már létező domain módosítása, akkor az oka: [  ] regisztrátor váltás    [  ] tulajdonos módosítás 
 
Melyik TLD-(k) alá: [  ] .com [  ] .net [  ] .org [  ] .info  

 
egyéb:……………… 

 

Ékezetes domain: [  ] Igen [  ] nem 
 

Hány évre:  [  ] 1 év [  ] 2 év [  ] 5 év [  ] 10 év 
 
 
Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy egyéni Igénylő személyi(igazolvány) 
száma): 
 

Igénylő teljes neve (magyarul): 
 

Szervezet megnevezése angolul: 
 

Igénylő: 
postai címe:  
telefonszáma: 
telefaxszáma: 
e-mail címe: 

 

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy: 
neve:     
postai címe:     
telefonszáma:    
telefaxszáma:    
e-mail címe:     

 

Technikai adatok: 
Elsődleges Name Szerver  : ns.loom.hu (85.90.160.123) 
Másodlagos Name Szerver  : ns2.loom.hu (85.90.165.165) 

 
     Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy 
 
     a) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. 
Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek 
akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez; 
     b) a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő 
költség alól tehermentesítem a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort érdeksérelem ne érje; 
     c) 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 fûződő jogát, személyiséghez fûződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. 
Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok, illetve másik nevet választok; 
     d) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően 
nyilvánosan  kezeljenek; 
 
     Mellékelem a következő dokumentumokat: 
 

  [  ]  Személyi igazolvány, lakcím kártya (másolat) 
  [  ]  Aláírási címpéldány (másolat) 
  [  ]  Cégbírósági végzés/Cégkivonat/Alapítási okirat (másolat)  

[  ]  Lemondó nyilatkozat (Tulajdonos váltás esetén) 
 
20………………………….   ………………………………………………………………….. 
Dátum      Igénylő képviselőjének neve, aláírása / Cégszerű aláírás 
 
Az Igényt átvevő Regisztrátor neve, az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása: 
Regisztrátor szervezet: Digital Loom Kft. (6000-Kecskemét, Semmelweis u. 1/a) 
 
20………………………….   ………………………………………………………………….. 
Dátum      Regisztrátor Aláírása 

Regisztrátor váltás  esetén kötelezően kitöltendő adatok: 
 
Domain Secret/Auth Code:  ……………………………… 
 
Domain lock levétele megtörtént:  [  ] Igen 
 
Regisztrátor váltás csak a domain regisztrációt vagy domain mozgást 
követő 60. nap után vehető igénybe! 


