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Domain regisztra cio  Szolga ltata si Lap 

Az Inclust Systems Kft / ÁSZF kapcsolódó dokumentuma  

 

Jelen Szolgáltatási Lap az Inclust Systems Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) által biztosított Domain regisztráció és áthozatal 
szolgáltatásra vonatkozik. 

A szolgáltató a szolgáltatást az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint nyújtja az alábbi kiegészítésekkel: 

Végződés (TLD) 
Regisztráció, 

1 éves fenntartás 
Átregisztráció 

Adatmódosítás, 
igénylőváltás 

.hu 1.250 Ft* + ÁFA(!) 1.500 Ft + ÁFA 

.eu 3.000 Ft + ÁFA 

.com/.net/.org/.info   3.000 Ft** + ÁFA 

.co.uk  3.000 Ft* + ÁFA 

.biz/.mobi/.ws 3.500 Ft + ÁFA 3.000 Ft + ÁFA 

.us / .asia 4.500 Ft + ÁFA 3.000 Ft + ÁFA 

.me 5.000 Ft + ÁFA 3.000 Ft + ÁFA 

.tv 8.500 Ft + ÁFA 3.000 Ft + ÁFA 

.de 8.000 Ft + ÁFA 

.it 3.000 Ft + ÁFA 

.sk 12.000 Ft + ÁFA 

.com.ua 5.000 Ft + ÁFA 

.ru / .ro 10.000 Ft + ÁFA 

.co.in / .co.uk 4.600 Ft + ÁFA 

.cz / .fr 3.500 Ft + ÁFA 

 

* A csillaggal megjelölt végződések esetén első alkalommal két év fizetendő.  

** Átregisztrációkor ingyen jár 1 év hosszabbítás 

Fizetési feltételek az ÁSZF szerint, a szolgáltatás megkezdésekor előre. 

Domain regisztráció vagy áthozatal szolgáltatásunk tartalmaz egy 25MB tárhellyel rendelkező Webhosting Free elnevezésű csomagot, 
mely képes PHP szkriptek futtattására is. Adatbázis és levelezés nem tartozik hozzá. 

Ez a szolgáltatás hagyományos webhoszting és tárhely szolgáltatás. A szolgáltatás menedzselése a szolgáltató webes adminisztrációs 
felületén keresztül végezhető el a http://webadmin.inclust.com címen. 

Az üzemeltetés során a szolgáltató köteles a jó gazda gondosságával eljárni. 

A szolgáltató a megrendelő utasításai szerint jár el, nem ellenőrzi a szolgáltatás és az elhelyezett vagy forgalmazott tartalom 
egészének vagy bármely részének legális voltát, nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen szakmai előírásnak vagy törvénynek való 
megfelelésért. 

Minden, a szerveren található tartalom a szolgáltató szemszögéből a Megrendelő tulajdonát képezi, és e szerint kell a szolgáltatónak 
eljárni. Ennek megfelelően titoktartás és másolásvédelem vonatkozik minden részkomponensre, beleértve a konfigurációs és tartalmi 
elemeket, forráskódokat is, azok harmadik félnek sem egészben sem részben nem adhatóak ki. 

 

Budapest, 2011.11.01. 

 

http://webadmin.inclust.com/

