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Objednávka registrace jména serveru – domény
(lze použít i pro převedení domény z jiného serveru na server areal.cz/24.cz nebo pro registraci COM, NET, ORG domén)

Doména: ……........………………………. cz alias nebo další doména ……....……………….……………..cz 
Doména se uvádí bez WWW. Lze použít jen písmena anglické abecedy, arabské číslice nebo pomlčku (-). Nelze použít diakritiku, tečku a mezery. Zda je doména volná, zjistíte na adrese www.24.cz (nahoře – ověřování domén) nebo Vám doménu okamžitě ověříme na tel. 541 235 058, 541 236 312, 608-459-789

Jméno firmy: …………………………………………………………………. přesný název s právní formou

Jméno odpovědné osoby: ……………………………………………………. ................. jméno i příjmení

Adresa: ………………………………………………… ulice, číslo domu (sídlo firmy)

Město: ………………………………………………….

PSČ: …………………

IČO: …………………………………………………….  u nepodnikatele datum narození

DIČ: …………………………………………………….  pokud není, napište “není plátce“

Banka: ………………………………………………….

Číslo účtu: ……………………………………………. (povinná položka)

Tel.: ….………………………………………………….

Fax: …………………………………………………….. 

E-mail: …………………….…………………………… pro komunikaci s registrátorem a s areal.cz

Podmínky registrace domény:
Poplatek za registraci a správu domény se platí přímo registrátorovi Media4web s.r.o. ve výši 599 Kč+DPH za první rok a 599 Kč+DPH za další rok. Za parkování domény CZ, COM, NET, ORG, INFO nebo BIZ vám budeme účtovat ihned po registraci 190 Kč za parkování na DNS. Vlastní virtuální server začínáme fakturovat až ve chvíli spuštění vybrané hostingové služby. Částku 190 Kč účtujeme za každý rok, tzv. zaparkování domény na našem serveru, pokud na doméně neběží stránky, tedy pokud není server v nějakém jiném tarifním provozu kromě „parkování“. Domény registrujeme on-line do 24 hodin po obdržení objednávky.Technická kontrola a zprovoznění domény jako serveru proběhne max. do několika hodin. Registraci domény potvrzujeme e-mailem nebo faxem. Domény COM, NET, ORG stojí 599 Kč/rok a poplatek za parkování na DNS je 190 Kč/rok. Jako jeden z mála poskytovatelů registrujeme i domény .RU (ruské).

V ……………………………… dne …………………… 2006

						        
Podpis a razítko: ………………………………………. 
                                                                                                  obchodního zástupce: ……………………….
odpovědná osoba firmy

Vyplněný formulář prosím zašlete faxem na 541 235 058, 549 133 755

