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Domain név megszüntető nyilatkozat 

Domain név regisztrátor által történő megszüntetéséhez 

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, emellett felhatalmazom a Viacom Informatikai Kft-t (mint regisztrátort), hogy 

a Domain megszüntetését a Nyilvántartónál kezdeményezze. 

Mint Tulajdonos kijelentem, hogy a Domain használati jogát szabályosan és jogszerűen szereztem meg, ill. birtoklom, 

valamint tudomásul veszem, hogy a megszüntetés pillanatában a Domaint fenntartó és a Domaint kiszolgáló 

Szolgáltató(k) felé fennálló bármilyen szolgáltatási jogcímen esedékes tartozásaim – ha vannak – továbbra is 

fennállnak. 

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 és használati jogról történő lemondásom végleges, semmilyen körülmények között nem vonható 

vissza. 

Kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a Domain megszüntetése akadályba ütközne. 

Természetes személyként: a dokumentum aláírásával, illetve annak 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 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 
  (cégszerű aláírás, pecsét) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

(Tanú 2) N_________________________(Tanú 1) Név: _________________________év:

________Lakcím:_________________________Lakcím: _________________ 

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

______Aláírás:_________________________Aláírás: ___________________ 
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