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Terms of Use 

Pemberitahuan Khusus mengenai Software yang tersedia pada situs ini 

 
Setiap software yang tersedia untuk diunduh dari server kami merupakan hak cipta dari 

Style Hosting dan/atau partner dan suplier.  Penggunaan software tersebut diatur dalam 

perjanjian lisensi end-user, jika terdapat software yang disertai lisensi tersebut, maka end-
user tidak dapat menginstal software tersebut kecuali end-user setuju dengan persyaratan 

perjanjian lisensi end-user. Software yang telah tersedia untuk diunduh, semata-mata 
hanya untuk digunakan oleh end user sesuai dengan perjanjian lisensi.   

 
Setiap usaha untuk menggAndakan atau mengedarkan ulang software tersebut yang tidak 

sesuai dengan perjanjian lisensi adalah melanggar hukum, dan dapat berakibat pada sanksi 
pidana.  Pelanggar akan ditindak seberat-beratnya. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, menyalin atau menggAndakan software kepada server 
lain atau tempat lain untuk proses penggAndaan atau pendistribusian ulang juga dilarang. 

 
Software terjamin sesuai dengan yang ada pada perjanjian lisensi.  Dengan ini Style Hosting 

menolak semua jaminan dan syarat yang berkenaan dengan software, termasuk jaminan 
dan syarat yang dapat dijual-belikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, judul dan non-

pelanggaran 
 

Pemberitahuan mengenai Dokumen Khusus yang tersedia pada situs ini 

Izin untuk menggunakan dokumen (seperti white papers, press release, datasheets, dan 

faqs) dari server (“server”) ini diperbolehkan, (1) setiap salinan terdapat ulasan mengenai 
hak cipta, hak cipta beserta izin tersebut telah tertera, (2) pemakaian dokumen serupa 

yang berasal dari server ini hanya digunakan untuk tujuan informasional dan non-komersil 
atau untuk dipakai secara pribadi dan tidak untuk disalin atau dipasang  pada jaringan 

komputer manapun atau disiarkan lewat media manapun, dan (3) tidak merubah dokumen 

apapun yang telah dibuat.  Pemakaian untuk tujuan lain adalah melanggar hukum, dan 
dikenai hukuman berat.  Pelanggar akan ditindak seberat-beratnya. 

 
Style Hosting dan/atau masing-masing penyedia tidak membuat pernyataan tentang 

kesesuaian informasi yang ada dalam dokumen serta gambar terkait yang diterbitkan di 
server ini untuk tujuan apapun.  Segala macam dokumen dan gambar yang terkait tersedia 

apa adanya tanpa jaminan apapun.  Dengan ini Style Hosting dan/atau masing-masing 
penyedia menyatakan menyangkal semua jaminan dan ketentuan berkaitan dengan 

informasi tersebut, termasuk semua jaminan dan syarat yang dapat dijual-belikan, 

kesesuaian untuk tujuan tertentu, judul dan non-pelanggaran.  Style Hosting dan/atau 
masing-masing penyedia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang menyebabkan tak 

bisa digunakan, data atau keuntungan, didalam pelaksanaan kontrak, kelalaian, yang tidak 
berhubungan dengan penggunaan atau pelaksanaan informasi yang ada dari server 

tersebut. 
 

Dokumen dan gambar terkait yang diterbitkan pada server ini dapat mencakup 
ketidakakuratan atau kesalahan ketik.  Perubahan pada informasi akan dilakukan secara 
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berkala.  Style Hosting dan/atau masing-masing penyuplai memungkinkan untuk 

melakukan perbaikan dan/atau perubahan kapan pun pada produk-produk dan/atau 

program-program yang telah terlampir disini. 
 

Pemberitahuan mengenai Software, Dokumen, dan Layanan yang tersedia pada 

situs ini 

Style Hosting dan/atau masing-masing penyedia tidak bertanggung jawab atas kerusakan 

khusus, kerusakan tidak langsung, konsekuensi atau kerusakan apapun disebabkan tak bisa 

digunakan, data atau keuntungan, baik dalam pelaksanaan kontrak, kelalaian, yang tidak 
berhubungan dengan penggunaan atau pelaksanaan informasi, dokumen, kelalaian dalam 

pelayanan, atau informasi yang ada pada server ini. 
 

Tautan pada Situs Pihak Ketiga 

Tautan pada area ini dapat membuat Anda meninggalkan situs Style Hosting.  Situs yang 

tidak berada dibawah pengawasan oleh Style Hosting dan Style Hosting tidak bertanggung 
jawab atas segala isi dari situs yang tersambung atau segala macam sambungan didalam 

situs yang berhubungan, atau perubahan dan pembaharuan pada situs serupa.  Style 
Hosting menyediakan tautan tersebut pada Anda untuk kemudahan, dan pencantuman 

tautan apapun bukanlah pengabsahan Style Hosting kepada situs atau tautan tersebut. 
 

Setiap hak-hak yang belum tercantum disini telah dilindungi. 
 

 


