ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ (Domain Name)

Στα Τρίκαλα σήμερα την …………………. μεταξύ:
Αφ’ ενός μεν της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………………», που εδρεύει
..............................................., οδός ………………………………………, Α.Φ.Μ. ……………………………………, Δ.Ο.Υ.
…………………………………, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τoν/την
……………………………………

και

η

οποία

στο

παρόν

και

για

συντομία

θα

αποκαλείται

ως

«……………………………………».

Αφ’ ετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που εδρεύει στα Τρίκαλα, οδός
Κοραή 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ρίζο Κων/νο και η οποία
στο παρόν και για συντομία θα αποκαλείται ως «pc.Net».

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη σύμβαση αυτή η pc.Net αναλαμβάνει, την αίτηση και καταχώρηση ονόματος χώρου στο [.gr] της
εταιρίας ……………………………………, για τη διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
2.1 Η αμοιβή της pc.Net θα καταβληθεί από την ……………………………………ως εξής:


Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στα εικοσιτέσσερα ευρώ (€ 24,00) με το Φ.Π.Α. με έκδοση
εξοφλημένου παραστατικού κατά την αποστολή της αίτησης.

2.2 Τρόποι πληρωμής
Κατάθεση σε τραπεζικό λογ/σμό
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού: 4774 0440 889
Δικαιούχος : Ρίζος Κωνσταντίνος
IBAN : GR 30 0110 4770 0000 4774 0440 889
SWIFT BIC : ETHNGRAA
ALPHA BANK
Αρ. Λογαριασμού: 332002101058777
Δικαιούχος : Ρίζος Κωνσταντίνος
IBAN : GR42 0140 3320 3320 0210 1058 777
SWIFT BIC : CRBAGRAA
** Σημείωση : Τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3.1. Κατά την διάρκεια της σύμβασης η pc.Net αναλαμβάνει να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Να καταγράψει και να αξιολογήσει το ζητηθέν προς καταχώρηση όνομα χώρου.
β) Να καταχωρήσει τα στοιχεία του πελάτη στο σύστημα μητρώου ονομάτων.
γ) Να ενημερώσει τον πελάτη για την εξέλιξη της αίτησης.

4. ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4.1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια της υπηρεσίας είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3.

5. ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
5.1. Η pc.Net δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας
σύμβασης λόγω απεργιών, κοινωνικών αναταραχών και λοιπών περιστατικών ανωτέρας βίας.
5.2 Σε περίπτωση δήλωσης λάθος στοιχείων από τον πελάτη η pc.Net δεν φέρει καμία ευθύνη.
5.3 Με τη λήψη της υπηρεσίας και εφόσον δεν επιθυμεί την συνέχιση της ο πελάτης τότε θα διακόπτεται
χωρίς προειδοποίηση.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ
6.1. Ο πελάτης θα διαθέσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι αναγκαίες στην pc.Net για την
σωστή εκτέλεση.
6.2.Η pc.Net δεσμεύται να διαφυλάξει το απόρρητο των στοιχείων και πληροφοριών που θα της
παρασχεθούν από τον πελάτη.
6.3. Ακυρώσεις στο συμφωνηθέν, μπορούν να γίνουν από τα δύο μέρη μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και
μόνο μετά από έγγραφη προειδοποίηση, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν.

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7.1. Κατάργηση ή τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με την έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
7.2. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο προηγούμενο έγγραφο.
7.3. Ο καθολικός διάδοχος οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους ή λόγω συγχώνευσης ή από τον Νόμο ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποκτά όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την
σύμβαση.
7.4 Για κάθε διαφορά της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αρμόδια ορίζονται τα
δικαστήρια Τρικάλων.

pc.Net
Κοραη 8 Τρίκαλα, Τ.Κ. 42100, Τηλ.: 2431078785 Fax : 2431078798
Web : http://www.pc-net.com.gr e-Mail : sales@pc-net.com.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ (Domain Name)
Η emaiI διεύθυνσή σας:
(Το e-mail που σας ζητείται στο πρώτο πεδίο θα πρέπει να είναι
ενεργό, διότι θα χρησιμοποιείται στο εξής για την μεταξύ μας
επικοινωνία.)
Ζητούμενο Όνομα (domain):
(π.χ.www.όνομα επιλογή σας.gr, όπως www.domain.gr)
Kωδικός εξουσιοδότησης :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Όνομα Ιδιοκτήτη ή Επωνυμία Επιχείρησης:
 Ιδιώτης  Ελεύθερος Επαγγελματίας  Εταιρεία
Κατηγορία:  Προσωπική Επιχείρηση  ΝΠΔΔ 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Άλλη κατηγορία

Κατηγορία:

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
Αριθμός Ταυτότητας (για ιδιώτες μόνο)
Διεύθυνση:
Οδός, αριθμός, πόλη, περιοχή, ΤΚ
Τηλέφωνο/Φαξ:
Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων του οργανισμού:
(έως 250 χαρακτήρες)

 ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ DNS ΤΗΣ pc.Net
 ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ DNS SERVERS
PRIMARY DNS
PRIMARY IP
SECONDARY DNS
SECONDARY IP
Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση και την απόδειξη κατάθεση στο φαξ 2431078798.
Ημερομηνία:

Ο / Η Αιτ......:
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