WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Cégjegyzékszám: 36 421 928
Adószám: SK2021869234

helpdesk@webonic.hu
www.webonic.hu

DOMAIN NÉV LEMONDÓ NYILATKOZAT
Declaration of Domain Name Renunciation

Domain név használati jog átadásáról/ Hand over of proprietary rights of domain name
Alulírott/underwritten:...........................................….................(adószám / személyigazolvány szám / TAX no. ID card
no.: .................................................., székhely / lakcím / address:
....................................................................................... ) nyilatkozom, hogy mint a(z)/ hereby I declare that, as the
current owner of …………………………….......................... domain név (továbbiakban Domain) egyedüli tulajdonosa
(továbbiakban Tulajdonos) véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok a domain használati jogáról /domain name
(hereinafter referred to as domain) I am the sole owner (hereinafter referred to as owner) and I permanently and
irrevocably waive the right to use domain for the benefit of ……………................................…………..............(adószám /
személyigazolvány szám / TAX no. ID card no: .............................................,
székhely/lakcím/address:...............................................................) javára (továbbiakban Vásárló) / (as prospective
owner). 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.
As the current owner, I declare that I acquired and possess the domain properly and lawfully. The registration or use of
the domain never been disputed, I legally use and hold the domain. There is no any claim about domain name by other
person. My renunciation is definitive, under no circumstances be revoked. I confirm that I have no information about
any problem connection with handover.

Kelt (hely, dátum)/Dated at: ………………………...
………………………………………........
Tulajdonos/ Current Owner signature
Tanú/Witness 1.
Név, aláírás/Name, signature:…………………………………………
Személyi ig. szám/ID card no.:..........................................................
Lakcím/Address:…………………………………….............................
Tanú/Witness 2.
Név, aláírás/Name, signature:…………………………………………
Személyi ig. szám/ID card no.:..........................................................
Lakcím/Address:………………………………………..........................

