
Terjemahan di bawah hanya disediakan untuk tujuan informasi. Jika terdapat perbedaan, ketidaksesuaian, atau 
pertentangan antara terjemahan ini dan versi bahasa Inggris (khususnya karena penundaan penerjemahan), versi 
bahasa Inggris yang akan berlaku. 

Persyaratan Produk Perangkat Lunak dan Peralatan AWS Elemental 

Terakhir Diperbarui: 7 Oktober 2022 

Persyaratan Produk berikut berlaku untuk Produk dan Layanan AWS Elemental yang Anda beli atau 
gunakan dari AWS Elemental atau pihak ketiga. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan Persyaratan 
Produk ini dan ketentuan Persyaratan Layanan Perangkat Lunak dan Peralatan AWS Elemental atau 
perjanjian lain yang mengatur pembelian dan/atau penggunaan Produk dan Layanan AWS Elemental 
Anda (“Perjanjian”), syarat dan ketentuan dari Persyaratan Produk berlaku, tetapi hanya sebatas 
pertentangan tersebut. Istilah yang diawali huruf besar yang tidak didefinisikan dalam perjanjian ini akan 
memiliki makna seperti ditetapkan dalam Perjanjian. 

1. Persyaratan Produk Universal (Berlaku untuk semua Produk) 

1.1 Jika Anda atau orang lain mengintegrasikan atau berinteraksi dengan produk atau layanan pihak 
ketiga dengan Produk AWS Elemental, atau jika sistem operasi pada perangkat yang menjalankan 
Perangkat Lunak AWS Elemental dimodifikasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AWS 
Elemental, AWS Elemental tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau operasional yang 
disebabkan oleh modifikasi pada sistem operasi Anda atau produk pihak ketiga, dan AWS Elemental 
tidak dapat memberikan dukungan dan layanan garansi. AWS Elemental tidak menyediakan layanan 
konfigurasi, dukungan, pengujian, atau pemeliharaan yang terkait dengan produk atau layanan pihak 
ketiga, kecuali ditentukan lain dalam Paket Layanan atau Adendum. 

1.2 Bergantung pada ketersediaan, Anda mungkin dapat menerima Layanan tertentu di lokasi di tempat 
yang ditentukan. Untuk menentukan apakah Layanan yang dibeli memenuhi syarat untuk disediakan di 
tempat dan tersedia di yurisdiksi Anda, hubungi kami di https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-
Appliances-Software-ContactUs.html. Kami tidak akan memiliki kewajiban, dan tidak akan bertanggung 
jawab, jika kami tidak dapat atau tidak mau menyediakan Layanan yang dibeli di tempat, atau jika kami 
melakukannya, jika kami melakukannya di luar yurisdiksi resmi. Sebelum membeli Layanan di tempat, 
Anda harus memastikan bahwa Layanan tersebut tersedia di yurisdiksi Anda. Kami juga berhak, tanpa 
kewajiban, untuk menghentikan penyediaan Layanan sepenuhnya di tempat dan/atau di yurisdiksi tempat 
kami sebelumnya menyediakan Layanan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam kebijakan tunggal dan 
mutlak AWS Elemental. 

1.3 Anda hanya dapat menjual kembali Produk dan Layanan AWS Elemental jika Anda bergabung dalam 
program penjual kembali kami, yang dapat Anda ketahui lebih lanjut di 
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Program penjual 
kembali ini diatur oleh berbagai kontrak untuk Persyaratan Layanan Perangkat Lunak dan Peralatan 
AWS Elemental. Produk yang Anda beli untuk dijual kembali juga tunduk pada Persyaratan Produk 
terkait pada halaman ini. 

1.4 Kami atau setiap Afiliasi kami dapat memberikan sampel kode, perangkat lunak pengujian, bukti 
konsep, atau teknologi serupa sehubungan dengan Produk atau Layanan AWS Elemental atau pada 
Situs AWS Elemental (termasuk salah satu hal tersebut yang disediakan oleh personel kami) 
(“Perangkat Lunak Pengujian”). Perangkat Lunak Pengujian bukanlah “Produk” untuk tujuan 
Perjanjian tersebut. 

Perangkat Lunak Pengujian dilisensikan berdasarkan Bagian 1.4 dari Persyaratan Produk dan tidak 
dilisensikan dalam EULA. Kami memberi Anda lisensi terbatas, dapat ditarik, non-eksklusif, tidak 
dapat disublisensikan, dan tidak dapat dialihkan hanya untuk menyalin dan menggunakan 
Perangkat Lunak Pengujian sehubungan dengan penggunaan yang diizinkan atas Produk dan 
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Layanan AWS Elemental. Kecuali sebagaimana disediakan dalam Bagian 1.4 ini, Anda tidak akan 
mendapatkan hak dari kami, afiliasi, atau pemberi lisensi kami atas Perangkat Lunak Pengujian, 
termasuk hak kekayaan intelektual terkait apa pun. Beberapa Perangkat Lunak Pengujian dapat 
diberikan kepada Anda dalam lisensi terpisah, seperti lisensi sumber terbuka. Apabila terdapat 
perbedaan antara Bagian 1.4 dari Persyaratan Produk dan setiap lisensi terpisah, lisensi terpisah 
yang akan berlaku. Setelah berakhirnya Perjanjian Anda dengan kami, kami dapat menginstruksikan 
Anda untuk mengembalikan atau memusnahkan Perangkat Lunak Pengujian milik Anda. Perangkat 
Lunak Pengujian disediakan sebagaimana adanya dan tidak didukung oleh AWS Elemental atau 
Afiliasinya. 

1.5 AWS Elemental mematuhi peraturan tanggung jawab produsen yang diperluas (extended 
producer responsibility, EPR) di berbagai negara. Informasi selengkapnya, termasuk petunjuk 
pengambilan kembali dan nomor pendaftaran khusus negara, tersedia di sini. 

2. Layanan Dukungan. Anda dapat Memesan layanan dukungan dan pemeliharaan untuk Peralatan dan 
Perangkat Lunak AWS Elemental (“Layanan Dukungan”). AWS Elemental akan memberikan Layanan 
Dukungan sebagaimana ditetapkan dalam Paket Layanan AWS Elemental yang tersedia 
di https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-service-plan (dan penerus atau lokasi 
terkait yang ditentukan oleh kami), sebagaimana dapat diperbarui oleh kami setiap waktu (“Paket 
Layanan”). Pesanan Anda akan menyatakan cara AWS Elemental akan menagih Anda atas pembelian 
Layanan Dukungan Anda. 

3. Media Event Management AWS Elemental 

3.1 Layanan Media Event Management ("MEM") AWS Elemental adalah Layanan kesiapan operasi video 
dan dukungan acara yang membantu Anda menggunakan Produk AWS Elemental dan Layanan Media 
AWS untuk alur kerja video, seperti dijelaskan dalam Dokumentasi yang tersedia 
di https://aws.amazon.com/media-services/resources/mem/. Kami menyediakan Layanan MEM secara 
material sesuai dengan Dokumentasi Layanan MEM (termasuk Ringkasan Keterlibatan MEM). 
 
3.2 Biaya yang berlaku akan ditampilkan pada Pesanan Anda untuk Layanan MEM. Kami akan menagih 
Anda pada akhir Acara (sebagaimana ditentukan dalam Pesanan yang relevan), dan Anda harus 
membayar semua jumlah yang ditagih sesuai dengan Perjanjian. Pembayaran untuk Layanan MEM tidak 
dapat dikembalikan. Biaya untuk MEM merupakan tambahan dari biaya yang berlaku untuk Layanan lain 
atau biaya untuk Produk. Untuk lebih jelasnya, akses Anda ke dan penggunaan Layanan AWS diatur 
oleh Perjanjian AWS Anda. 
 
3.3 Layanan MEM disediakan dari jarak jauh. Anda memiliki pilihan untuk menerima Layanan tertentu di 
tempat di lokasi Acara Anda, bergantung pada ketersediaan di yurisdiksi selain Amerika Serikat. Untuk 
mengetahui apakah Layanan di tempat tersedia di yurisdiksi Anda, hubungi kami 
di https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html. Sebelum membeli, 
Anda harus memastikan bahwa MEM di tempat tersedia di lokasi yang Anda inginkan. Kami juga berhak, 
atas kebijakan kami sendiri, untuk menghentikan penyediaan Layanan MEM di tempat di yurisdiksi di 
mana kami sebelumnya telah menyediakan Layanan tersebut, tanpa kewajiban. 
 
3.4 Untuk menyediakan MEM, kami dapat meminta Anda untuk menerapkan pembaruan Perangkat 
Lunak AWS Elemental tertentu dan/atau memberikan akses cepat dan wajar ke Produk AWS Elemental. 
Anda bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan setiap rekomendasi yang kami berikan kepada 
Anda. Anda mengakui bahwa kami tidak memberikan saran tentang keamanan, risiko, tata kelola, 
hukum, atau kepatuhan terhadap peraturan. Anda bertanggung jawab untuk menentukan persyaratan 
hukum dan peraturan sendiri, serta apakah penggunaan Layanan MEM oleh Anda memenuhi 
persyaratan tersebut. Kami tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas instalasi, konfigurasi, 
administrasi, kinerja, operasi, kekeliruan, kesalahan, atau resolusi cacat, atau dukungan dan 
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pemeliharaan lain dari Produk AWS Elemental, Layanan AWS, atau produk pihak ketiga (atau kombinasi 
dari salah satu di atas). 

4. Layanan Dukungan Video Tingkat Lanjut AWS Elemental 

4.1 Layanan Dukungan Video Tingkat Lanjut AWS Elemental (“AVSS”) harus dipesan selambat-
lambatnya sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal acara pertama (sebagaimana dijelaskan dalam 
ringkasan keterlibatan AVSS). Kami akan melakukan penagihan kepada Anda setiap tahun sebelum 
pembelian AVSS Anda. Pembayaran atas AVSS tidak dapat dikembalikan dananya. Biaya atas 
AVSS merupakan tambahan atas setiap biaya apa pun yang berlaku untuk Layanan atau biaya atas 
Produk lainnya. Untuk menghindari keraguan, akses dan penggunaan Anda ke Layanan AWS diatur 
oleh Perjanjian AWS Anda.  

4.2 Untuk menyediakan AVSS, kami dapat meminta agar Anda menerapkan pembaruan Perangkat 
Lunak AWS Elemental dan/atau menyediakan akses segera dan wajar kepada kami ke Produk AWS 
Elemental Anda. 

4.3 Bagian 4.3 ini digabungkan melalui penyebutan Bagian 1.2, 1.4 - 1.8, dan 1.11 Rencana 
Layanan AWS Elemental, yang akan berlaku untuk penggunaan AVSS Anda. 

4.4 AWS Elemental berhak untuk mengenakan biaya kepada Anda atas layanan dukungan 
yang dilakukan di luar cakupan ringkasan keterlibatan AVSS sebagai Layanan Profesional. 

5. AWS Elemental Link 
 
5.1 “AWS Elemental Link” berarti Produk AWS Elemental dengan nama yang sama atau mirip dijelaskan 
dalam dokumentasi di Situs Elemental AWS. 
 
5.2 AWS Elemental Link tidak dapat dikirimkan ke yurisdiksi tertentu. AWS Elemental Link dikirimkan 
EXW jika tersedia di yurisdiksi Anda (Incoterms 2020). Anda akan menjadi importir catatan dan akan 
mendapatkan lisensi atau otorisasi lain yang diperlukan untuk pengiriman AWS Elemental Link dari Asal 
Pengiriman ke tujuan Anda. Kami tidak menjamin bahwa sertifikasi yang dimiliki untuk AWS Elemental 
Links mematuhi semua hukum yang berlaku di yurisdiksi. 

5.3 Penggunaan AWS Elemental Link memerlukan akses ke AWS Services. Anda harus mendaftarkan 
dan menggunakan Akun AWS, dan penggunaan Anda atas Layanan AWS bersama dengan AWS 
Elemental Link diatur oleh Perjanjian AWS. Apabila Anda membeli AWS Elemental Link dari peritel resmi, 
petunjuk mengenai cara mengonfigurasikan AWS Elemental Link Anda dengan Akun AWS Anda 
ditetapkan dalam Panduan Mulai Cepat yang termasuk dalam kotak. Layanan AWS mungkin tidak 
tersedia atau bervariasi bergantung pada yurisdiksi dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk 
mengonfirmasi ketersediaan di yurisdiksi Anda sebelum membeli AWS Elemental Link. 
 
5.4 Kami dapat menerapkan peningkatan, tambalan, perbaikan bug, atau pemeliharaan lain pada 
Perangkat Lunak setiap waktu (“Pemeliharaan”). Kami menyetujui untuk melakukan upaya wajar guna 
memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda tentang Pemeliharaan terjadwal (kecuali 
Pemeliharaan darurat) dan Anda menyetujui untuk melakukan upaya wajar guna mematuhi persyaratan 
Pemeliharaan yang diberitahukan kepada Anda. 
 
5.5 Peralatan AWS Elemental Link dapat disertai garansi perangkat keras terbatas sebagaimana 
ditetapkan di https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-link/ (dan penerus 
atau lokasi terkait yang ditentukan oleh kami), karena dapat diperbarui oleh kami setiap waktu. AWS 
Elemental Link tidak tercakup oleh Paket Layanan yang dibeli untuk Produk AWS Elemental. 
 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-link/


5.6 AWS Elemental Link dapat memberi kami atau Afiliasi dengan informasi kinerja dan data log yang 
berkaitan dengan penggunaan Anda atas Peralatan dan interaksinya dengan Layanan AWS. Kami dan 
Afiliasi dapat menggunakan metrik ini untuk meningkatkan, memelihara, dan menyediakan produk, 
dukungan, dan layanan lainnya, dan log ini dapat dikaitkan dengan ID Akun AWS Anda. Informasi ini 
akan ditangani dan diproses sesuai dengan Perjanjian AWS dan Kebijakan Privasi, dan dapat disimpan 
di server yang berlokasi di luar negara tempat Anda tinggal. 

5.7 AWS Elemental Links dapat tersedia untuk dibeli dari penjual kembali resmi tertentu (“Distributor 
Resmi”). Distributor Resmi memberi DeviceID untuk Peralatan, ID Akun AWS Anda, dan wilayah AWS 
yang relevan untuk Layanan AWS yang akan digunakan sehubungan dengan Peralatan untuk 
memastikan bahwa AWS Elemental Link yang dibeli dari Distributor Resmi tiba dengan konfigurasi untuk 
Akun AWS Anda. Kami menggunakan informasi tersebut untuk mengonfigurasi ulang Peralatan dari jarak 
jauh dari Akun AWS Distributor Resmi ke Akun AWS Anda.   

6. Produk Beta 

6.1 Bagian 6.1 ini menjelaskan syarat dan ketentuan tambahan di mana Anda dapat mengakses dan 
menggunakan produk tertentu yang tersedia untuk Anda oleh AWS Elemental yang diidentifikasi pada 
Pesanan sebagai belum tersedia secara umum, termasuk produk yang diberi label atau diidentifikasi 
sebagai “beta”, “pratinjau”, “pra-rilis”, atau “eksperimental” (“Produk Beta”). 

6.2 Hak Anda untuk menggunakan Produk Beta dimulai setelah diterima di Tempat Tujuan (dijelaskan di 
bawah) dan berlangsung selama 60 hari, kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh para pihak 
(“Periode Beta”). Anda tidak akan dikenakan biaya untuk menggunakan Produk Beta selama Periode 
Beta jika Anda mengikuti ketentuan Perjanjian. Anda juga harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku 
untuk Produk Beta sebagaimana diuraikan dalam Persyaratan Produk, Persyaratan Layanan Peralatan 
dan Perangkat Lunak AWS Elemental, serta dokumentasi lain yang diberikan kepada Anda sebagai 
bagian dari Pesanan. 

6.3. Kami dengan ini memberikan hak dan lisensi pribadi, terbatas, tidak dapat ditransfer, tidak dapat 
dialihkan, non-eksklusif, dapat dibatalkan kepada Anda untuk menggunakan Produk Beta semata-mata 
untuk tujuan pengujian, percobaan, atau evaluasi internal selama Periode Beta, dan bukan untuk tujuan(-
tujuan) produksi atau komersial. Anda tidak akan, dan tidak akan mengizinkan pihak lain untuk: (i) 
menjual, menyewakan, melisensikan, meminjamkan, atau mengalihkan Produk Beta ke pihak ketiga; (ii) 
merekayasa balik, mendekompilasi, atau membongkar Produk Beta; (iii) menghapus pemberitahuan atau 
label kepemilikan dari Produk Beta; (iv) menganalisis, menggunakan, atau mengakses Produk Beta untuk 
membangun produk atau layanan serupa atau kompetitif atau menyalin fitur atau fungsinya; (v) 
menganalisis atau menggunakan Produk Beta untuk studi pembandingan atau tujuan kompetitif lainnya; 
atau (vi) mengunduh atau menambah aplikasi perangkat lunak pihak ketiga ke Produk Beta. 

6.4 Kami akan mengirimkan Produk Beta EXW (Incoterms 2020) dengan menyediakannya untuk 
pengangkutan di titik pengiriman kami di Amerika Serikat (“Asal Pengiriman”). Anda mengakui bahwa 
Produk Beta mungkin tidak tersedia untuk pengiriman pada saat Pesanan Anda, dan bahwa kami tidak 
bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman Produk Beta. Anda mengizinkan kami untuk memilih 
operator guna mengangkut Produk Beta dari Asal Pengiriman kepada Anda di lokasi(-lokasi) yang 
ditentukan dalam Pesanan Anda, atas biaya kami (“Tujuan”). Sebagaimana berlaku, (i) Anda menyetujui 
untuk memberikan kepada kami semua informasi yang diperlukan untuk mengizinkan operator 
mengangkut kiriman ke Tujuan, (ii) jika Tujuan berada di luar Amerika Serikat, kami akan mengatur 
pengiriman Peralatan Beta ke Tujuan berdasarkan ATA Carnet atau skema impor sementara bebas PPN 
lainnya yang tersedia di yurisdiksi Anda (“Entri Carnet”), (iii) Anda akan menjadi importir tercatat untuk 
pengiriman Produk Beta di Tujuan dan bertanggung jawab atas pembayaran PPN, Pajak Layanan, GST, 
pajak cukai, pajak penjualan dan transaksi yang diperlukan, dan pajak penerimaan bruto atau biaya 
terkait impor lainnya, dan (iv) Anda akan bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh undang-undang 
pengawasan impor, impor kembali, ekspor, dan ekspor kembali yang berlaku, termasuk setiap 



persyaratan lisensi yang berlaku atau otorisasi lain yang diperlukan untuk pengiriman dari Asal 
Pengiriman ke Tujuan. Anda mengakui dan menyetujui bahwa Entri Carnet melarang penggunaan 
Produk Beta untuk tujuan selain pengujian, evaluasi, atau percobaan dan bahwa Anda akan bertanggung 
jawab penuh (dan membela, mengganti kerugian, dan membebaskan kami dan Afiliasi kami dari) 
pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Entri Carnet berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi 
Anda. 

6.5 Anda menyetujui bahwa Anda (i) akan bertanggung jawab penuh atas instalasi dan penggunaan 
Produk Beta, (ii) akan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan Produk Beta sejak 
Produk Beta dikirimkan kepada Anda hingga saat Produk Beta dikembalikan kepada kami sesuai Bagian 
6.5, (iii) tidak boleh memindahkan Produk Beta ke, atau menggunakan Produk Beta di, lokasi selain 
Tujuan, dan (iv) akan segera memberi pemberitahuan tertulis kepada kami tentang kehilangan atau 
kerusakan pada Produk Beta. Kami tidak mengalihkan kepemilikan Produk Beta; Produk Beta hanya 
dilisensikan ke Anda, tidak dijual, sesuai syarat dan ketentuan ini. AWS Elemental tidak berkewajiban 
untuk memberikan dukungan atau pemeliharaan Produk Beta dan Paket Layanan tidak berlaku untuk 
penggunaan Produk Beta. 

6.6 Anda dapat memberikan AWS Elemental informasi yang berkaitan dengan akses, penggunaan, 
pengujian, atau evaluasi Produk Beta, termasuk pengamatan atau informasi tentang kinerja, fitur, dan 
fungsionalitas Produk Beta (“Pengamatan Pengujian”). AWS Elemental akan memiliki dan dapat 
menggunakan serta mengevaluasi semua Pengamatan Pengujian untuk tujuannya sendiri. Anda hanya 
akan menggunakan Pengamatan Pengujian untuk tujuan evaluasi Produk Beta internal. Informasi 
Rahasia AWS Elemental mencakup Pengamatan Pengujian, Saran untuk Produk Beta, dan informasi 
lainnya tentang atau melibatkan (termasuk keberadaan) Produk Beta. 

6.7 Kecuali secara eksplisit diizinkan secara tertulis oleh kami (misalnya, dengan menerbitkan 
Penawaran Penjualan untuk mengubah Produk Beta menjadi Produk untuk pembelian): (a) Anda 
memahami dan menyetujui bahwa Anda tidak akan diizinkan untuk menyimpan Produk Beta yang 
diberikan kepada Anda setelah Periode Beta berakhir, dan (b) jika Anda ingin membeli Produk, Anda 
harus mengembalikan Produk Beta kepada kami sesuai Bagian 6.7, dan kami akan menjual Produk(-
produk) kepada Anda sebagai transaksi terpisah berdasarkan Perjanjian (dengan ketentuan Produk Beta 
tersebut telah tersedia secara umum untuk dibeli). 

6.8 Anda menyetujui bahwa kami dapat atas kebijakan kami sendiri menangguhkan atau menghentikan 
hak dan lisensi Anda untuk menggunakan Produk Beta segera setelah memberitahu Anda (cukup 
dengan email). Anda menyetujui bahwa jika kami memberikan pemberitahuan penangguhan atau 
penghentian, Anda akan segera mengembalikan Produk Beta kepada kami sesuai dengan prosedur 
pengembalian dan pemusnahan yang diuraikan dalam Bagian 6.8. Anda menyetujui untuk 
mengembalikan Produk Beta dan Dokumentasi terlampir kepada kami dalam waktu tiga puluh (30) hari 
sejak berakhir atau pengakhiran Periode Beta. Produk Beta harus dikembalikan kepada kami dalam 
kondisi sama seperti ketika dikirimkan kepada Anda (kecuali keausan yang wajar), dalam kemasan AWS 
Elemental asli. Anda akan menghubungi kami di elemental-logistics@amazon.com untuk mengatur 
pengembalian Produk Beta serta mengikuti instruksi dan prosedur “Otorisasi Pengembalian Material” 
yang disediakan. Anda akan mengirim DDP (IncoTerms 2020) ke tempat bisnis yang ditentukan di 
Amerika Serikat (yang dapat berbeda dari Asal Pengiriman) untuk setiap properti digital atau berwujud 
yang dikembalikan kepada kami, dan risiko kerugian akan ditransfer dari Anda ke kami setelah kami 
menerimanya, kecuali jika disetujui lain secara tertulis. Anda menyetujui bertanggung jawab sepenuhnya 
untuk memastikan bahwa semua Konten dihapus sepenuhnya dari Produk Beta sebelum 
mengembalikannya kepada kami. Jika Produk Beta tidak segera dikembalikan kepada kami setelah 
pemberitahuan wajar, atau dikembalikan selain dalam kondisi yang diberikan ke Anda (keausan kurang 
wajar), Anda menyetujui untuk membayar kepada kami, sesuai ketentuan Perjanjian yang berlaku, (i) 
daftar harga Produk Beta atau perbedaan antara harga tersebut dan nilai yang dikurangi saat 
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pengembalian (sebagaimana berlaku), dan (ii) Pajak Tidak Langsung yang berlaku terkait pembayaran 
biaya tersebut. 

6.9 TANPA MEMBATASI PENYANGKALAN DALAM PERJANJIAN ATAU PERSYARATAN PRODUK, 
PRODUK BETA BELUM SIAP UNTUK RILIS KOMERSIAL UMUM DAN DAPAT MENCAKUP BUG, 
KESALAHAN, ATAU CACAT. AKIBATNYA, DAN TERLEPAS DARI HAL YANG BERTENTANGAN 
DALAM PERJANJIAN ATAU PERSYARATAN PRODUK INI, AWS ELEMENTAL MEMBERIKAN 
PRODUK BETA “SEBAGAIMANA ADANYA.” AWS ELEMENTAL DAN AFILIASI SERTA PEMBERI 
LISENSINYA TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, SECARA TERSURAT, TERSIRAT, MAUPUN MENURUT 
UNDANG-UNDANG, SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK BETA, TERMASUK JAMINAN BAHWA 
PRODUK BETA AKAN TERSEDIA SECARA UMUM, TIDAK TERGANGGU, BEBAS KESALAHAN, 
ATAU BEBAS DARI KOMPONEN BERBAHAYA, ATAU KONTEN, TERMASUK KONTEN ANDA, AKAN 
AMAN ATAU TIDAK HILANG ATAU RUSAK, DAN SECARA TEGAS MENYANGKAL SEGALA JAMINAN 
TERSIRAT ATAS KEPEMILIKAN, NON-PELANGGARAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, 
DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN YANG TIMBUL DARI PELAKSANAAN, 
TRANSAKSI, PENGGUNAAN, ATAU PERDAGANGAN. PENAFIAN DAN BATASAN SEBELUMNYA 
TIDAK AKAN BERLAKU APABILA HUKUM YANG BERLAKU MELARANGNYA. Produk Beta tidak 
toleran terhadap kesalahan dan tidak dirancang atau dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan 
berbahaya yang perlu kinerja gagal-aman, seperti aplikasi di mana kegagalan Produk dapat langsung 
menyebabkan kematian, cedera diri, atau kerusakan fisik, atau properti (secara bersama-sama disebut 
“Aktivitas Berisiko Tinggi”). Kami secara tegas menyangkal jaminan tersurat atau tersirat dari kesesuaian 
untuk Aktivitas Berisiko Tinggi. 

6.10 DALAM KEADAAN APA PUN KAMI, AFILIASI, ATAU PEMBERI LISENSI KAMI TIDAK AKAN 
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN KONTEN ANDA ATAU DATA LAIN, KEHILANGAN 
KEUNTUNGAN, BIAYA PERTANGGUNGAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, 
KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, HUKUMAN, TELADAN, ATAU KETERGANTUNGAN LAINNYA 
YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK(-PRODUK) BETA, APA PUN 
PENYEBABNYA DAN TERLEPAS DARI TEORI TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN AGREGAT 
KAMI, AFILIASI, DAN PEMBERI LISENSI KAMI UNTUK SETIAP KLAIM YANG TIMBUL DARI ATAU 
SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK(-PRODUK) BETA TIDAK AKAN MELEBIHI $1.000,00 USD 

7. Peralatan Pintu Penyimpanan AWS 
 
7.1 “Situs AWS” berarti http://aws.amazon.com (dan setiap situs penerus atau terkait ), sebagaimana 
dapat diperbarui dari waktu ke waktu. 
 
7.2 “Pintu Penyimpanan AWS” berarti layanan Pintu Penyimpanan AWS yang dijelaskan di Situs AWS. 
 
7.3 “Peralatan Pintu Penyimpanan” berarti Peralatan yang Anda beli dari kami yang telah diinstal 
sebelumnya dengan Pintu Penyimpanan AWS. 
 
7.4 Pintu Penyimpanan AWS adalah Layanan AWS. Akses Anda ke dan penggunaan Pintu 
Penyimpanan AWS diatur oleh Perjanjian AWS Anda. Sesuai dengan Bagian 1.3, pembelian dan 
penggunaan Anda atas Peralatan Pintu Penyimpanan diatur oleh Persyaratan Layanan Perangkat Lunak 
dan Peralatan Elemental AWS dan bukan perjanjian tertulis terpisah lainnya. EULA tidak berlaku untuk 
AWS Storage Gateway karena ini bukan perangkat lunak atau layanan berdasarkan Perjanjian. Pintu 
Penyimpanan AWS dan Peralatan Pintu Penyimpanan tidak tunduk pada Paket Layanan atau diskon 
atau manfaat pemasaran apa pun yang ditawarkan AWS Elemental. 
 
7.5 Kami berhak untuk mengubah atau menghentikan Peralatan Storage Gateway kapan saja dengan 
memposting pemberitahuan atau pengumuman lain di Situs AWS, atau sebagaimana ditentukan lain 
dalam Perjanjian. 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/
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7.6  Peralatan Gerbang Penyimpanan dapat mencakup dukungan perangkat keras dan garansi 
perangkat keras, seperti yang dijelaskan dalam deskripsi Peralatan Gerbang Penyimpanan di Situs AWS. 
AWS Elemental tidak menyediakan jaminan terpisah apa pun untuk Peralatan Gerbang Penyimpanan. 
AWS menawarkan dukungan melalui AWS Support, yang dirinci di Situs AWS. Detail tentang cara 
mendaftar ke AWS Support dapat ditemukan di situs web AWS Support di 
https://aws.amazon.com/premiumsupport/ (dan setiap penerus atau situs terkait yang kami tunjuk), 
sebagaimana diperbarui dari waktu ke waktu. 
 
7.7 Dokumentasi Peralatan Storage Gateway dapat mencakup Lembar Spesifikasi Produk, Lembar Data, 
dan Panduan Pengguna yang kami berikan kepada Anda melalui Situs AWS. 

8. Peralatan Panorama AWS 

8.1 “Situs AWS” berarti https://aws.amazon.com (dan setiap situs penerus atau terkait), sebagaimana 
dapat diperbarui dari waktu ke waktu. 

8.2 “Panorama AWS” berarti layanan Panorama AWS yang dijelaskan di Situs AWS. 

8.3 “Peralatan Panorama” berarti perangkat yang dibeli dari kami yang memungkinkan penerapan 
aplikasi visi komputer dan terhubung ke layanan AWS Panorama. 

8.4 “Persyaratan Perangkat Panorama AWS” berarti  https://aws.amazon.com/panorama/terms/ (dan 
setiap penerus atau situs terkait), sebagaimana dapat diperbarui dari waktu ke waktu. 

8.5 Panorama AWS adalah Layanan AWS. Akses Anda ke dan penggunaan AWS Panorama dan 
Peralatan Panorama diatur oleh Perjanjian AWS Anda dan Persyaratan Perangkat AWS Panorama 
Anda. Sesuai dengan Bagian 1.3, pembelian Anda atas Peralatan Panorama melalui AWS Elemental 
diatur oleh Persyaratan Perangkat Lunak dan Peralatan AWS Elemental. EULA, Paket Layanan, atau 
diskon atau manfaat pemasaran apa pun yang ditawarkan oleh AWS Elemental tidak berlaku untuk AWS 
Panorama dan Peralatan Panorama.  

8.6 Kami berhak untuk mengubah atau menghentikan Peralatan Panorama kapan saja dengan 
memposting pemberitahuan atau pengumuman lain di Situs AWS atau sebagaimana ditentukan lain 
dalam Perjanjian. 

8.7  Peralatan Panorama dapat disertai dengan dukungan perangkat keras dan garansi perangkat keras, 
sebagaimana ditentukan dalam Persyaratan Perangkat Panorama AWS. AWS Elemental tidak 
menyediakan jaminan terpisah untuk Peralatan Panorama. Dukungan AWS dapat memberikan dukungan 
untuk Panorama AWS dan Peralatan Panorama sejauh yang dijelaskan di Situs AWS.  

8.8 Dokumentasi Peralatan Panorama dapat mencakup Lembar Spesifikasi Produk, Lembar Data, dan 
Panduan Pengguna yang kami berikan kepada Anda melalui Situs AWS. 

8.9 Keamanan Peralatan Panorama dijelaskan secara terperinci dalam Persyaratan Perangkat Panorama 
AWS. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang informasi yang diterima oleh Peralatan Panorama, 
penggunaan informasi pribadi Anda, atau keamanan Peralatan Panorama, silakan merujuk ke 
Persyaratan Perangkat Panorama AWS.  

9. Layanan profesional 

9.1 "Layanan Profesional" adalah instalasi, konfigurasi, dan layanan terkait untuk Produk, dan merupakan 
"Layanan" untuk tujuan Perjanjian. Pesanan untuk Layanan Profesional dicantumkan pada Penawaran 
Penjualan sebagai 'PS-FF' atau 'PS-FF-NS’. Elemental AWS akan menagih Anda biaya untuk Layanan 
Profesional setelah selesai. Anda setuju untuk menerima faktur melalui email. 

https://aws.amazon.com/panorama/terms/


9.2 Untuk Pesanan apa pun yang berisi frasa "PS-FF-NS', Anda harus membuat pernyataan kerja tertulis 
terpisah ("SOW") yang menguraikan cakupan Layanan Profesional yang akan diberikan, biaya yang 
berlaku, dan syarat dan ketentuan tambahan apa pun yang berlaku. Alat lengkap dan startup sistem 
operasi, termasuk alamat IP dan konfigurasi nama host. Setiap SOW akan dimasukkan ke dalam 
Perjanjian atau Perjanjian AWS Anda, sebagaimana ditunjukkan dalam SOW yang relevan. 

9.3 Untuk Pesanan apa pun untuk ’PS-FF’, Elemental AWS akan menyediakan Layanan Profesional 
berikut: 

• Alat dan sistem operasi start-up lengkap, termasuk alamat IP dan konfigurasi nama host. 

• Penyediaan Perangkat Lunak Elemental AWS lengkap, termasuk versi dan verifikasi lisensi. 

• Uji semua antarmuka pengguna grafis (GUI) dan konektivitas ke perangkat hulu dan hilir. 

• Konfigurasikan tugas enkode, susunan saluran, profil streaming, dan redundansi. 

• Alur kerja ujung ke ujung harus diuji dengan sistem pihak ketiga eksternal (jika tersedia), tetapi 
Anda bertanggung jawab penuh atas masalah kinerja atau integrasi apa pun dengan Produk 
Elemental AWS yang disebabkan oleh sistem pihak ketiga. 

• Perangkat Lunak Elemental AWS yang tersedia secara umum akan diimplementasikan. 
Persyaratan apa pun untuk fungsionalitas yang tidak disertakan dalam Perangkat Lunak terbaru 
yang tersedia secara umum berada di luar cakupan dokumen ini. 

9.4 AWS Elemental tidak diharuskan untuk menyediakan Layanan Profesional kecuali jika kiriman 
pelanggan berikut disediakan: 

• Selesaikan penyiapan fisik Peralatan Elemental AWS, host virtual atau pihak ketiga, termasuk 
racking, kabel, daya, dan pendinginan. 

• Menyediakan sumber pengkodean, masukan, dan informasi keluaran. 

• Periksa konektivitas ke titik akhir sumber dan tujuan untuk semua alur kerja AWS Elemental. 

• Tetapkan dan dokumentasikan semua pengalamatan jaringan yang diperlukan. 

• Periksa konektivitas ke sistem eksternal atau pihak ketiga yang berlaku (namun, asalkan Anda 
bertanggung jawab penuh atas masalah kinerja atau integrasi apa pun ke Produk Elemental 
AWS yang disebabkan oleh sistem pihak ketiga). 

• Menyediakan titik kontak dan lingkungan kerja yang sesuai untuk personel AWS Elemental ke 
fasilitas atau sistem apa pun yang diperlukan. 

9.5 AWS Elemental akan memberikan Layanan Profesional secara profesional, memanfaatkan sumber 
daya yang terampil dan berpengalaman (termasuk, dalam sejumlah situasi, kontraktor pihak ketiga). Jika 
AWS Elemental gagal melakukannya, sebagai satu-satunya solusi Anda, AWS Elemental akan, sesuai 
pilihannya, mengembalikan biaya untuk Layanan Profesional yang tidak sesuai atau lakukan kembali 
hingga selesai, setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Anda (cukup email) yang merinci 
ketidaksesuaian tersebut dalam waktu sepuluh (10) hari kerja setelah pekerjaan dilakukan. 

9.6 Elemental AWS tidak memberikan nasihat hukum atau kepatuhan. Anda bertanggung jawab untuk 
menentukan apakah penggunaan Layanan oleh Anda sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan 
yang berlaku. Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki semua hak yang diperlukan untuk 
memberi wewenang kepada AWS Elemental untuk melakukan Layanan Profesional. 

. 



10. Produk Evaluasi 

10.1 Bagian 10 ini menjelaskan syarat dan ketentuan tambahan di mana kami dapat meminjamkan Anda 
produk tertentu (“Produk Evaluasi”, yang mencakup “Peralatan Evaluasi” dan “Perangkat Lunak 
Evaluasi”) semata-mata untuk evaluasi internal Anda atau penggunaan sementara lainnya yang disetujui 
oleh kami dalam penulisan (“Tujuan"). Anda harus mematuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan 
Produk Evaluasi, sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Produk ini dan jika tidak disediakan untuk 
Anda sebagai bagian dari Pesanan. 

10.2 Hak Anda untuk menggunakan Produk Evaluasi dimulai setelah diterima di Tempat Tujuan 
(didefinisikan di bawah) dan berlangsung selama 60 hari, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para 
pihak ("Periode Evaluasi"). Anda tidak akan dikenakan biaya untuk menggunakan Produk Evaluasi 
selama Periode Evaluasi selama Anda mematuhi ketentuan Perjanjian.  

10.3 Kami dengan ini memberi Anda hak dan lisensi pribadi, terbatas, tidak dapat dipindahtangankan, 
tidak dapat dialihkan, tidak eksklusif, dapat dibatalkan untuk menggunakan Produk Evaluasi semata-mata 
untuk Tujuan selama Periode Evaluasi.  Penggunaan Anda atas Perangkat Lunak Evaluasi juga diatur 
oleh EULA, serta semua dokumentasi atau instruksi terkait yang disediakan oleh kami. Anda tidak akan, 
dan tidak akan mengizinkan pihak lain untuk: (i) menjual, menyewakan, melisensikan, meminjamkan, 
atau mengalihkan Produk Evaluasi ke pihak ketiga mana pun; (ii) merekayasa balik, mendekompilasi, 
atau membongkar Produk Evaluasi; (iii) menghapus pemberitahuan atau label kepemilikan apa pun dari 
Produk Evaluasi; (iv) menganalisis, menggunakan, atau mengakses Produk Evaluasi untuk membangun 
produk atau layanan yang serupa atau kompetitif atau untuk menyalin fitur atau fungsinya; atau (v) 
mengunduh atau menambahkan aplikasi perangkat lunak pihak ketiga ke dalam Alat Evaluasi. Semua 
hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap Produk Evaluasi, serta semua teknologi terkait 
dan hak kekayaan intelektual dalam Produk Evaluasi, dimiliki dan dipertahankan oleh kami atau pemberi 
lisensi kami.  Anda tidak memperoleh hak atas Produk Evaluasi, termasuk hak kekayaan intelektual 
terkait, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 10 ini. 

10.4 Kami akan mengirimkan Peralatan Evaluasi EXW (Incoterms 2020) dengan menyediakannya untuk 
pengangkutan di titik pengiriman kami di Amerika Serikat (“Asal Pengiriman”). Produk Evaluasi mungkin 
tidak tersedia untuk pengiriman pada saat Pemesanan, dan kami tidak akan bertanggung jawab atas 
keterlambatan dalam pengiriman Peralatan Evaluasi.  Anda mengizinkan kami untuk memilih operator 
yang akan mengangkut Peralatan Evaluasi dari Asal Pengiriman kepada Anda di lokasi yang Anda 
tentukan dalam Pesanan Anda atas biaya kami ("Tujuan").  Sebagaimana berlaku, (i) Anda akan 
memberi kami semua informasi yang diperlukan untuk mengizinkan pengangkut mengangkut kiriman ke 
Tujuan, (ii) jika Tujuan berada di luar Amerika Serikat, kami akan mengatur pengiriman Peralatan 
Evaluasi ke Tujuan Anda berdasarkan ATA Carnet atau skema impor sementara bebas PPN lainnya 
yang tersedia di yurisdiksi Anda (“Carnet Entry”), (iii) Anda akan menjadi importir tercatat untuk 
pengiriman Produk Evaluasi di Tempat Tujuan dan bertanggung jawab atas pembayaran PPN, Pajak 
Layanan, GST, pajak cukai, pajak penjualan dan transaksi yang diperlukan, dan pajak penerimaan bruto 
atau impor lainnya. -biaya terkait, dan (iv) Anda akan bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh 
undang-undang pengawasan impor, impor kembali, ekspor, dan ekspor kembali yang berlaku, termasuk 
persyaratan lisensi yang berlaku atau otorisasi lainnya yang diwajibkan untuk pengiriman dari Asal 
Pengiriman ke Tujuan.  Anda mengakui dan setuju bahwa Carnet Entry melarang penggunaan Produk 
Evaluasi untuk tujuan apa pun selain pengujian, evaluasi, atau uji coba dan bahwa Anda akan 
bertanggung jawab penuh atas (dan membela, mengganti kerugian, dan membebaskan kami dan Afiliasi 
kami dari bahaya) segala pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan Carnet Entry berdasarkan hukum 
yang berlaku di yurisdiksi Anda. 

10.5 Anda (i) akan bertanggung jawab penuh atas pemasangan dan penggunaan Produk Evaluasi, (ii) 
akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada Produk Evaluasi sejak Produk Evaluasi 
dikirimkan kepada Anda sampai saat Produk Evaluasi dikembalikan kepada kami sesuai dengan Bagian 
10.7, (iii) tidak boleh memindahkan Produk Evaluasi apa pun ke, atau menggunakan Produk Evaluasi 



apa pun di, lokasi mana pun selain Tujuan, dan (iv) akan segera memberi kami pemberitahuan tertulis 
tentang kehilangan atau kerusakan pada Produk Evaluasi apa pun.  Produk Evaluasi tidak dialihkan; 
Produk Evaluasi hanya dilisensikan untuk Anda dan tidak dijual kepada orang lain.  Anda akan, dengan 
biaya Anda sendiri, menjaga Produk Evaluasi bebas dan bebas dari semua hak gadai dan pembebanan 
dalam bentuk apa pun, dan Anda akan segera memberi tahu kami jika kepentingan kami dalam Produk 
Evaluasi dapat dikompromikan.  Anda tidak boleh melepas, menutupi, atau mengubah pelat, label, atau 
tanda lain yang telah diterapkan pada Produk Evaluasi. 

10.6 Kecuali secara tegas diizinkan oleh kami secara tertulis (misalnya, dengan mengeluarkan 
Penawaran Penjualan untuk mengubah Produk Evaluasi Anda menjadi Produk untuk dibeli): (a) Anda 
memahami dan menyetujui bahwa Anda tidak akan diizinkan untuk tetap memiliki Produk Evaluasi apa 
pun yang diberikan kepada Anda di luar Periode Evaluasi, dan (b) jika Anda ingin membeli Produk apa 
pun, Anda harus mengembalikan Produk Evaluasi kepada kami sesuai dengan Bagian 10.7, dan kami 
akan menjual Produk baru kepada Anda sebagai transaksi terpisah berdasarkan Perjanjian. 

10.7 Anda setuju untuk mengembalikan Peralatan Evaluasi kepada kami dan/atau menghapus secara 
permanen setiap Perangkat Lunak Evaluasi (termasuk semua salinan cadangan dan Dokumentasi yang 
menyertainya) yang diberikan kepada Anda dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya Periode 
Evaluasi.  Atas permintaan kami, Anda akan menyatakan secara tertulis bahwa Anda telah berhenti 
menggunakan Perangkat Lunak Evaluasi dan telah menghapus semua dokumentasi terkait.  Setiap 
Peralatan Evaluasi harus dikembalikan kepada kami dalam kondisi yang sama seperti saat dikirimkan 
kepada Anda (kecuali keausan yang wajar), dalam kemasan Elemental AWS asli.  Anda setuju untuk 
menghubungi kami di elemental-logistics@amazon.com untuk mengatur pengembalian Peralatan 
Evaluasi dan mengikuti instruksi dan prosedur “Otorisasi Pengembalian Bahan” yang kami sediakan.  
Anda akan mengirimkan properti digital atau berwujud apa pun yang Anda kembalikan kepada kami DDP 
(IncoTerms 2020) ke tempat bisnis yang kami tentukan di Amerika Serikat (yang mungkin berbeda dari 
Negara Asal Pengiriman), dan risiko kerugian akan berpindah dari Anda kepada kami setelah kami 
menerimanya.  Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua Konten Anda 
dihapus sepenuhnya dari Produk Evaluasi apa pun sebelum mengembalikannya kepada kami. Jika Anda 
tidak segera mengembalikan Produk Evaluasi kepada kami setelah pemberitahuan yang wajar, atau jika 
dikembalikan dalam kondisi selain dari kondisi pengirimannya kepada Anda (keausan yang kurang 
wajar), Anda setuju untuk membayar kami, sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang berlaku, (i) daftar 
harga Produk Evaluasi atau perbedaan antara harga tersebut dan nilai yang dikurangi pada saat 
pengembalian (sebagaimana berlaku), dan (ii) Pajak Tidak Langsung yang berlaku terkait dengan 
pembayaran biaya tersebut. 

10.8 Atas kebijakan kami sendiri, kami dapat menghentikan hak dan lisensi Anda untuk menggunakan 
Produk Evaluasi segera setelah pemberitahuan kepada Anda (email cukup). Setelah penghentian, Anda 
akan segera menghentikan penggunaan Produk Evaluasi dan mengembalikannya sesuai dengan Bagian 
10.7.   

10.9 Bagian 10.9 ini berlaku jika AWS Elemental telah memberi Anda izin tertulis untuk menjual kembali 
Produk dan Layanan. Terlepas dari batasan apa pun dalam Bagian 10.3 dari Perjanjian ini, Anda dapat 
menggunakan Produk Evaluasi untuk tujuan demonstrasi, pengujian, percobaan, atau evaluasi untuk 
calon pelanggan Anda (“Pelanggan Akhir”), dengan tunduk pada persyaratan tambahan berikut: Anda 
harus menandatangani perjanjian dengan setiap calon Pelanggan Akhir Anda yang mengatur 
penggunaan dan akses Pelanggan Akhir ke Produk Evaluasi ("Perjanjian Pelanggan Akhir") bahwa (a) 
secara khusus membatasi penggunaan Produk Evaluasi oleh Pelanggan Akhir untuk tujuan evaluasi dan 
pengujian internal, non-komersial untuk jangka waktu tidak lebih lama dari Periode Evaluasi kecuali jika 
disetujui lain secara tertulis oleh AWS Elemental, (b) mengharuskan Pelanggan Akhir untuk menyimpan 
Produk Evaluasi di lokasi fisik yang akan dikirimkan kepada Pelanggan Akhir tersebut, (c) sepenuhnya 
konsisten dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dan (d) mengharuskan Pelanggan Akhir yang 
mengakses Perangkat Lunak Evaluasi menerima dan setuju untuk terikat oleh EULA dengan 
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memasukkan klausul yang secara substansial dalam bentuk berikut: “Dengan menandatangani Perjanjian 
ini, Anda setuju bahwa penggunaan Anda atas Produk Evaluasi diatur oleh AWS Elemental EULA, 
perjanjian terpisah antara Anda dan Elemental Technologies LLC.”  Anda akan memastikan bahwa 
Pelanggan Akhir secara tegas menyetujui Perjanjian Pelanggan Akhir dengan cara yang dapat 
ditegakkan secara hukum berdasarkan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk 
Pelanggan Akhir tersebut.  Anda tidak akan mengekspor ulang atau melakukan trans-kapal Alat Evaluasi 
apa pun menggunakan ATA Carnet yang digunakan untuk mengimpor Alat Evaluasi ke yurisdiksi Tujuan 
SI.   

10.10 TANPA MEMBATASI PENAFIAN APA PUN DALAM PERJANJIAN ATAU PERSYARATAN 
PRODUK, PRODUK EVALUASI DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA”, DAN KAMI TIDAK 
MEMBERIKAN JAMINAN, BAIK TERSURAT, TERSIRAT, ATAU MENURUT UNDANG-UNDANG, 
SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK EVALUASI DAN SECARA TEGAS MENYANGKAL SEGALA 
JAMINAN TERSIRAT TENTANG HAK MILIK, NON-PELANGGARAN, DAPAT DIPERJUALBELIKAN, 
DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, SERTA JAMINAN TERSIRAT APA PUN YANG 
TIMBUL DARI KINERJA, PENYIMPANGAN, ATAU KEGAGALAN UNTUK MELAKUKAN. PENAFIAN 
DAN BATASAN SEBELUMNYA TIDAK AKAN BERLAKU APABILA HUKUM YANG BERLAKU 
MELARANGNYA. Produk Evaluasi tidak toleran terhadap kesalahan dan tidak dirancang atau 
dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan berbahaya yang memerlukan kinerja gagal-aman, seperti 
aplikasi apa pun di mana kegagalan Produk dapat secara langsung mengakibatkan kematian, cedera diri, 
atau kerusakan fisik atau properti (secara kolektif, “Aktivitas Berisiko Tinggi”). Kami secara tegas 
menyangkal jaminan tersurat atau tersirat dari kesesuaian untuk Aktivitas Berisiko Tinggi. 

10.11 Anda menyetujui untuk membebaskan, mengganti kerugian, membela, dan membebaskan kami, 
Afiliasi dan pemberi lisensi kami, dan masing-masing pejabat, direktur, karyawan, dan agen mereka dari 
segala klaim, kerugian, kerusakan, penyelesaian, biaya, pengeluaran, atau kewajiban lainnya (termasuk, 
tanpa batasan, biaya pengacara) yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan Produk Evaluasi oleh 
Anda atau Pelanggan Akhir Anda.  

10.12 DALAM KEADAAN APA PUN KAMI, AFILIASI KAMI, ATAU PEMBERI LISENSI KAMI TIDAK 
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN KONTEN ANDA ATAU DATA LAIN, KEHILANGAN 
KEUNTUNGAN, BIAYA PERTANGGUNGAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, 
KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, HUKUMAN, TELADAN, ATAU KETERGANTUNGAN LAINNYA 
YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK EVALUASI APA PUN, 
BAGAIMANAPUN PENYEBABNYA DAN TERLEPAS DARI TEORI TANGGUNG JAWAB, DAN 
TANGGUNG JAWAB AGREGAT KAMI, AFILIASI KAMI, DAN PEMBERI LISENSI KAMI UNTUK SETIAP 
KLAIM YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK EVALUASI APA PUN TIDAK 
BOLEH MELEBIHI $1000,00 USD. 

 


