
 

Viacom Informatikai Kft. (regisztrátor)
Székhely: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17., Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8., Tel: 06-1-348-5000

Email: info@viacomkft.hu, Web: www.viacomkft.hu, Domain ügyintézés: domain@viacomkft.hu

Adószám: 13810359-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-109794, Bankszámlaszám: OTP 11713005-20401379

 

Domain név átruházó nyilatkozat 

Domain név használati jog átadásáról 

Alulírott: 

______________________________________név/cégnév: ____________  

________________________________lakhely/székhely: __________________  

___________________________szem. ig. sz./adószám: _______________________  

______________________nyilatkozom, hogy mint a(z) ____________________________  domain név 

(továbbiakban Domain) egyedüli tulajdonosa (továbbiakban Tulajdonos) véglegesen és visszavonhatatlanul 

lemondok a domain használati jogáról  

______________________________________név/cégnév: ____________  

________________________________lakhely/székhely: __________________  

___________________________szem. ig. sz./adószám: _______________________  

javára (továbbiakban Vásárló). 

Mint Tulajdonos kijelentem, hogy a Domain használati jogát szabályosan és jogszerűen szereztem meg, ill birtoklom. A Domain igénylését, 
bejegyzését, a Domain használatát senki nem vitatta, vitatja, a Domaint jogszerűen kezelem és használom. A Domainnel, illetve annak 
kezelésével kapcsolatban másnak semmilyen követelése nincs. A tulajdonosi jogról történő lemondásom végleges, semmilyen körülmények 
között nem vonható vissza. Kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a használati jog átadása akadályba ütközne, illetve arról, hogy a 
Vásárló ne lenne jogosult a Domainre. 
 
Természetes személyként: a dokumentum aláírásával, illetve a felek által Regisztrátorhoz történő továbbításával elfogadom annak 
Adatvédelmi szabályzatát (https://viacomkft.hu/adatvedelem/), és hozzájárulok személyes adataim Regisztrátor által történő kezeléséhez, 
valamint hozzájárulok a megrendelés teljesítéséhez szükséges további, az Adatvédelmi szabályzatban rögzített szervezetek általi 
adatkezeléshez is. 

Tulajdonos:      Igen      Nem Vásárló:      Igen      Nem Tanú 1:      Igen      Nem Tanú 2:      Igen      Nem 

 
 
Csatolandó dokumentumok: 
- cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok 
- magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről 
- magánvállalkozó: vállalkozói igazolvány másolata 
- alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (adóhivatali bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy 
cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is) 

Kelt:   ______________________________  

 

_________________________________________________ _ 

 Tulajdonos Vásárló 
 (cégszerű aláírás, pecsét) (cégszerű aláírás, pecsét) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

(Tanú 2) N(Tanú 1) Név: _________________________ év: _________________________ 

Lakcím: ________Lakcím: _________________________ _________________ 

Szem. ig.Szem. ig. sz.: _________________________  sz.: _________________________ 

Aláírás: ______Aláírás: _________________________ ___________________ 


	névcégnév: 
	lakhelyszékhely: 
	adószám: 
	nyilatkozom hogy mint az: 
	névcégnév1: 
	lakhelyszékhely1: 
	adószám1: 
	Kelt: 


