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1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15, 

cégjegyzékszám: 15-09-075268) továbbiakban: Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybevevő Előfizető, továbbiakban: 

Előfizető között. Jelen szerződést az Előfizető a szolgáltatás megrendelésével elfogadja, és a domain regisztrációs adatlap 

elküldésekor lép hatályba. 

2 A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

A szolgáltatás tartalma a domain regisztrálása a domain igénylő részére, illetve  a domain hosszabbítása. 

Minden, a domainnel kapcsolatos eljárás során a Szolgáltató az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) domain regisztrációs 

szabályzata szerint jár el (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html). 

3 A DOMAIN IGÉNYLÉS MENETE 

A domain igénylő eljuttatja a Szolgáltató részére a helyesen kitöltött, és aláírt domain regisztrációs adatlapot, és az egyéb 

szükséges dokumentumokat. A megküldött dokumentumok helyességéért a domain igénylő felel. 

A domain regisztrációs adatlapon domain használóként az Előfizető adatai szerepelnek, adminisztratív illetve technikai 

kapcsolattartóként pedig a Szolgáltató adatai szerepelnek. 

Miután az Előfizető a szükséges dokumentumok elküldte, és abban az Szolgáltató hiányosságot nem talált, és a domain 

regisztráció díjáról kiállított számlát az Előfizető maradéktalanul kiegyenlítette, a Szolgáltató 2 munkanapon belül elindítja a 

regisztrációt. 

A regisztrálás eredményéről a Szolgáltató köteles értesíteni az Előfizetőt, hiány esetén pedig hiánypótlásra szólítja fel. 

4 A SZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA 

A Szolgáltató a szolgáltatásért a www.hrenko.eu/hosting oldalon feltüntetett díjakra, az ott fel nem sorolt domainekre pedig 

az előzetesen adott ajánlatban szereplő díjra jogosult. A díjak a domain szolgáltatás biztosítását tartalmazzák, melyeket az 

Előfizető megrendelés esetén köteles a Szolgáltatónak megfizetni, függetlenül attól, hogy a megrendelt domaint használja-e. 

A megrendelt domain előfizetési díjáról a Szolgáltató számlát állít ki.  

A fizetés periódusa évente történik. A Szolgáltató köteles legkésőbb a lejárat előtt 15 nappal értesíteni az Előfizetőt a lejárat 

napjáról. A szolgáltatás megszakítás nélkül hosszabbítható abban az esetben, ha az Előfizető a hosszabbítási igényét jelzi a 

Szolgáltató felé, és a következő éves díjról szóló számlát maradéktalanul kiegyenlíti a lejárat napja előtt. Amennyiben 
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hosszabbítási igényét az Előfizető a lejárat napjáig nem jelzi, úgy a szerződés felmondottnak tekinthető, és a Szolgáltatás a 

lejáratkor megszűnik. 

5 A SZERZŐDÉS HATÁLYA  

A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 

Mindkét fél jogosult a Szerződést 90 napos felmondási idővel felmondani. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ha a szerződést 

felmondja, a domain szolgáltatásért fizetett előfizetési díj nem kerül visszatérítésre. 

A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) 

alól. 

6 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen szerződést, szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban 

legkésőbb 5 munkanappal a tervezett módosítás előtt köteles tájékoztatni az Előfizetőt e-mail formájában, a 

megrendelőlapon feltüntetett e-mail címen keresztül. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem 

módosítható. 

A Szolgáltató jogosult az Előfizetői adatokat a nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető 

írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra. 

A jelen szerződés feltételeiben nem szabályozott domainekkel kapcsolatos kérdések esetén a Domain Regisztrációs 

Szabályzat (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html) szabályai az irányadók, egyéb kérdésekben pedig a 

hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok. 

Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos 

illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. 

Az Előfizető a szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy ezen szerződés feltételeit megismerte, és magára kötelezőnek 

elismerte. 
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