Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan On Demand SAP
Pasal 1
Definisi
1.1
“Afiliasi” berarti badan hukum apapun di mana Pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki lebih dari
lima puluh persen (50%) saham atau hak suara atas badan hukum tersebut. Setiap perusahaan tersebut akan dianggap
sebagai Afiliasi hanya untuk jangka waktu tertentu selama masih terdapat kepentingan tersebut.
1.2
“Perjanjian” berarti Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala Formulir Pemesanan yang merujuk pada Syarat-Syarat
dan Ketentuan Umum ini, serta Lampiran, lampiran atau ketentuan-ketentuan tambahan lainnya dalam perjanjian ini, baik
yang dilampirkan maupun yang dimasukkan berdasarkan rujukan.
1.3
“Informasi Rahasia” berarti, sehubungan dengan SAP, semua informasi yang dilindungi SAP terhadap pengungkapan tidak
terbatas kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) Layanan SAP, termasuk namun tidak terbatas pada
informasi berikut terkait Layanan SAP: (i) perangkat lunak komputer (kode objek dan sumber), teknik pemrograman dan
konsep pemrograman, metode pemrosesan, rancangan sistem yang terdapat dalam Layanan SAP; (ii) hasil tolok ukur
(benchmark), daftar program, struktur data, diagram logika, spesifikasi fungsional, format berkas; dan (iii) infrastruktur sistem,
rancangan keamanan/arsitektur dan/atau proses operasi (iv) penemuan, reka cipta, konsep, rancangan, bagan alir,
dokumentasi, spesifikasi produk, spesifikasi antarmuka program aplikasi; teknik dan proses yang berhubungan dengan
Layanan; (b) penelitian dan pengembangan atau penyelidikan SAP; (c) penawaran produk, mitra konten, penentuan harga
produk, ketersediaan produk, gambar teknik, algoritma, proses, gagasan, teknik, formula, data, skema, rahasia dagang,
kecakapan teknis, perbaikan, rencana pemasaran, prakiraan dan strategi; dan (d) informasi apapun mengenai atau terkait
dengan pihak ketiga manapun (di mana informasi yang diberikan untuk SAP berdasarkan kewajiban kerahasiaan yang berlaku
bagi pihak ketiga tersebut). Sehubungan dengan Pelanggan, “Informasi Rahasia” berarti Data Pelanggan dan semua
informasi yang dilindungi Pelanggan terhadap pengungkapan tak terbatas kepada pihak lain dan yang (i) jika dalam bentuk
nyata, yang dengan jelas dinyatakan oleh Pelanggan sebagai rahasia atau hak milik pada saat pengungkapan; dan (ii) jika
dalam bentuk tidak nyata (termasuk pengungkapan secara lisan atau visual), yang dinyatakan oleh Pelanggan baik sebagai
rahasia atau hak milik pada saat pengungkapan, merangkum Informasi Rahasia tersebut secara tertulis, dan menyerahkan
rangkuman tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender terhitung sejak pengungkapan tersebut.
1.4
“Konten” berarti data visual, audio, numerik, grafis, teks atau data lainnya atau konten yang diberikan oleh para pihak ketiga
dan disediakan melalui Situs atau yang lain oleh SAP untuk digunakan sehubungan dengan Layanan.
1.5
“Pelanggan” berarti suatu badan atau individu yang telah menyetujui Perjanjian ini berdasarkan penandatanganan Formulir
Pemesanan yang merujuk pada Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum ini atau berdasarkan metode penerimaan lainnya atas
Perjanjian ini yang mengikat secara hukum, termasuk memberikan tanda periksa pada kotak pada halaman registrasi.
1.6
“Data Pelanggan” berarti materi, data dan informasi apapun yang diberikan oleh Pelanggan atau Pengguna yang Ditentukan
kepada SAP dalam menggunakan Layanan.
1.7
“Dokumentasi” berarti dokumentasi SAP yang diserahkan kepada atau tersedia bagi Pelanggan sebagai bagian dari Layanan
berdasarkan Perjanjian ini.
1.8
“Pengguna yang Ditentukan” berarti setiap pengguna yang dilisensikan berdasarkan Perjanjian ini dan diberi wewenang oleh
Pelanggan untuk mengakses dan menggunakan Layanan.
1.9
“Formulir Pemesanan” berarti formulir pemesanan tertulis atau dokumen pemesanan lainnya (termasuk sebuah Laman Web
atau Situs Web Registrasi) yang diselenggarakan oleh SAP dan Pelanggan yang memuat syarat-syarat dan ketentuan spesifik
yang berlaku terhadap Layanan dan yang merujuk pada Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum.
1.10
“SAP” berarti badan hukum yang dijelaskan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum ini atau Formulir Pemesanan lain
sebagai pihak yang menyediakan Layanan bagi Pelanggan dan merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian ini.
1.11
“Layanan” berarti Layanan On Demand SAP yang dijelaskan dalam Formulir Pemesanan.
1.12
“Situs” berarti sebuah situs Internet yang dibuat oleh SAP yang menyediakan Layanan.
Pasal 2
Hak Penggunaan
2.1
Berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, SAP memberikan kepada Pelanggan hak yang tidak dapat dipindahkan dan
non-eksklusif selama jangka waktu yang disebutkan dalam Formulir Pemesanan untuk mengizinkan Pengguna yang
Ditentukan guna mengakses dan menggunakan Layanan jarak jauh semata-mata untuk tujuan usaha internal Pelanggan itu
sendiri sebagaimana diizinkan oleh Perjanjian ini dan Dokumentasi. Lisensi ini adalah sebuah lisensi dunia, dengan
pengecualian atas negara-negara yang terdaftar dalam http: //www.sap.com/company/legal/index.epx dan tunduk pada
hukum kontrol ekspor yang berlaku.
2.2
Pelanggan tidak boleh memberikan lisensi, menjual, menyewakan, melakukan alih daya (outsource) atau menyediakan
Layanan bagi para pihak ketiga, selain Pengguna yang Ditentukan dan Afiliasi. Pelanggan harus bertanggung jawab terhadap
tindakan dan kelalaian Afiliasi dan Pengguna yang Ditentukan seolah-olah hal tersebut merupakan tindakan dan kelalaian
Pelanggan. Hak-hak untuk setiap Pengguna yang Ditentukan yang dilisensikan untuk memanfaatkan Layanan tidak dapat
dibagi atau digunakan oleh lebih dari satu individu. Di samping itu, Pengguna yang Ditentukan tidak dapat dipindahkan dari
satu individu kepada individu lainnya kecuali pengguna aslinya tidak lagi memenuhi syarat, dan tidak lagi diizinkan, untuk
mengakses Layanan.
2.3
Pelanggan tidak boleh menghapus pemberitahuan dan catatan pada situs atau dalam Layanan yang mengacu pada hak cipta,
hak merek dagang, hak paten dan hak milik intelektual lainnya. SAP atau pemberi lisensinya memiliki semua hak, hak
kepemilikan dan kepentingan dalam setiap dan semua hak paten, hak cipta, hak merek dagang dan hak lainnya dalam
Layanan, berikut setiap perbaikan, kontribusi rancangan atau pekerjaan derivatif apapun yang disusun atau diciptakan oleh
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2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

kedua belah pihak dalam atau terhadap Layanan. Kecuali untuk hak-hak terbatas yang secara tegas diberikan dalam
Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak mengalihkan hak kepemilikan atau kepentingan apa pun dalam Layanan dari SAP. Semua
hak yang tidak secara tegas diberikan kepada Pelanggan dalam Perjanjian ini tetap dimiliki oleh SAP dan pemberi lisensinya.
Ketika menggunakan Layanan, Pelanggan tidak boleh, dan harus memastikan bahwa Afiliasi dan Pengguna yang Ditentukan
tidak: (a) menerjemahkan, mendekompilasi, merekayasa ulang (reverse-engineer) atau memodifikasi bagian apapun dari
Layanan (kecuali yang dijelaskan dalam Dokumentasi) (b) mengirimkan konten, data atau informasi apapun yang tidak sah,
berbahaya, mengancam, salah, melecehkan, menyesatkan, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, melanggar privasi orang
lain atau hak publisitas, penuh kebencian, rasis, kesukuan atau meragukan; (c) melanggar hak milik intelektual dari badan
apapun; (d) mengganggu atau mengacaukan perangkat lunak SAP, sistem SAP yang digunakan sebagai hos Layanan,
perlengkapan lain atau jaringan yang terhubung dengan Layanan, atau tidak mematuhi semua persyaratan, prosedur,
kebijakan atau peraturan jaringan yang terhubung dengan Layanan yang diketahui oleh Pelanggan; (e) menggunakan
Layanan dalam pengoperasian sebuah biro layanan atau layanan perhitungan waktu (time-sharing); (f) memberikan, atau
menyediakan, segala tautan, hiperteks (alamat Universal Resource Locator/URL) atau (selain dari “markah laman” dari
peramban Web), kepada Situs atau Layanan, atau bagian apapun dalam Perjanjian ini; (g) menghindari otentikasi pengguna
atau keamanan Situs atau Layanan atau hos apapun, jaringan, atau akun yang berkaitan; (h) menggunakan antarmuka
pemrograman aplikasi apapun untuk mengakses Layanan selain dari yang disediakan oleh SAP; (i) mencerminkan Situs di
server apapun; (j) menggunakan Layanan untuk tindakan pelanggaran apapun terhadap hukum lokal, negara bagian,
nasional, internasional atau asing yang berlaku; atau (k) lalai dalam menggunakan usaha-usaha yang wajar secara komersial
untuk mencegah lisensi, penjualan, pemindahan, penyewaan, transmisi, distribusi, atau pengungkapan lain terhadap Layanan
yang tidak sah, atau (l) kecuali untuk lisensi yang diberikan kepada Pengguna yang Ditentukan sebagaimana diizinkan dalam
Perjanjian ini, mengizinkan pihak ketiga manapun untuk menggunakan identifikasi, kode, kata kunci, prosedur dan kunci
pengguna manapun yang dikeluarkan untuk, atau dipilih oleh, Pelanggan untuk mengakses Layanan.
Beberapa konten dalam Situs tersebut mungkin berasal dari sumber-sumber pemerintah, dalam domain publik, dan tidak
dapat dibuat hak ciptanya.
Situs tersebut dapat berisi tautan ke situs Web eksternal dan informasi yang diberikan pada situs web eksternal tersebut
oleh mitra SAP dan penyedia layanan pihak ketiga. SAP tidak bertanggung jawab terhadap konten dari situs web tertaut,
atau perubahan atau pembaharuan apapun terhadap situs tersebut. Pelanggan lebih jauh menyetujui bahwa SAP tidak
dapat baik secara langsung maupun tak langsung bertanggung jawab atau dikenakan tanggung jawab terhadap segala
kerusakan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau terkait dengan penggunaan atau ketergantungan Pelanggan
pada konten, barang atau jasa apapun yang tersedia dalam atau melalui situs situs Web terkait tersebut. Segala artikel,
informasi, data, kode, teks, perangkat lunak, dokumentasi, grafik, gambar, materi pemasaran, video, foto, pesan, atau
pemuatan pada forum manapun, wiki, atau blog pada Situs, baik yang dimuat secara publik atau dikirimkan secara pribadi,
merupakan tanggung jawab tunggal dari orang atau badan yang menyediakan kontennya.
Layanan dapat mencakup Konten. Konten ini diberikan “sebagaimana adanya”, dan SAP tidak menjamin mengenai
ketepatan atau kelengkapan Konten tersebut. Pengguna menggunakan Konten tersebut dengan risiko yang ditanggung
sendiri, dan SAP tidak memiliki kewajiban kepada Pelanggan atau pihak ketiga manapun atas penggunaan atau
ketergantungan Pelanggan terhadap Konten tersebut.
SAP berhak memantau kepatuhan Pelanggan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada
jumlah Pengguna yang Ditentukan yang mengakses Layanan dan, berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini, SAP dapat
memanfaatkan informasi terkait penggunaan Pelanggan atas Layanan untuk memperbaiki produk dan layanan SAP dan untuk
memberikan laporan penggunaan layanannya kepada Pelanggan.
SAP dapat mengubah atau memodifikasi Layanan sewaktu-waktu. SAP hanya akan disyaratkan untuk terlebih dahulu
memberitahu Pelanggan atas perubahan atau modifikasi Layanan jika perubahan atau modifikasi tersebut (i) tidak ada dalam
standar-standar industri dan/atau bukan kelaziman dalam industri dan (ii) tidak memperluas dan/atau meningkatkan
fungsionalitas atau arsitektur Layanan. Jika SAP memberitahu Pelanggan mengenai perubahan sebagaimana disyaratkan
dalam Pasal 2.9 ini dan Pelanggan tidak ingin menggunakan Layanan setelah pemberitahuan atas perubahan tersebut,
Pelanggan dapat dalam waktu empat puluh lima (45) hari pemberitahuan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada
SAP mengenai pengakhiran Perjanjian ini atau menolak perubahan tersebut melalui pemberitahuan tertulis kepada SAP. Jika
Pelanggan menolak perubahan, SAP dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan. Jika
Pelanggan tidak memberikan pemberitahuan tertulis apapun kepada SAP dalam waktu empat puluh lima (45) hari tersebut,
Pelanggan dapat dianggap telah menerima perubahan tersebut dan Perjanjian berkekuatan dan berlaku penuh. Pada waktu
pengakhiran, tindakan hukum eksklusif Pelanggan dan kewajiban tunggal SAP adalah mengembalikan imbalan yang telah
dibayarkan sebelumnya dan tidak terpakai dari tanggal berlakunya pengakhiran Layanan. Tidak ada dalam Pasal 2.9 ini yang
mengharuskan SAP untuk melanjutkan memberikan bagian Layanan apapun jika hal ini akan mengakibatkan SAP melanggar
hak dari pihak ketiga manapun atau hukum yang berlaku.
Apabila Pelanggan diberikan lisensi berdasarkan Perjanjian ini untuk versi Layanan gratis (tanpa imbalan), sepanjang
diizinkan oleh hukum yang berlaku, Pelanggan setuju bahwa (i) SAP tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tingkat
Layanan atau dukungan tertentu, dan (ii) SAP dapat berhenti menyediakan Layanan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Pasal 2.10 ini menggantikan setiap ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3
Dukungan, Pengaturan dan Keamanan
3.1
SAP akan memberikan dukungan bagi Layanan sebagaimana dijelaskan dalam Formulir Pemesanan atau Lampiran Formulir
Pemesanan.
3.2
SAP akan menggunakan teknologi keamanan yang wajar secara komersial (seperti enkripsi, proteksi kata kunci dan
perlindungan firewall) dalam menyediakan Layanan, dan Pelanggan wajib mematuhi pedoman keamanan dan prosedur SAP
yang berlaku yang diberitahukan kepada Pelanggan melalui Layanan atau yang lainnya. Namun, SAP tidak mengendalikan
pemindahan data, termasuk namun tidak terbatas pada Data Pelanggan, atas fasilitas telekomunikasi, termasuk Internet, dan
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SAP tidak menjamin pengoperasian Layanan yang aman atau bahwa teknologi keamanan tersebut akan mampu mencegah
gangguan pihak ketiga terhadap Layanan.
Pasal 4
Tanggung Jawab dan Kewajiban Pelanggan
4.1
Berdasarkan Pasal 13 di bawah ini, Pelanggan memberikan kepada SAP hak non-eksklusif untuk menggunakan Data
Pelanggan untuk semata-mata tujuan dan hanya sepanjang diperlukan bagi SAP untuk menyediakan Layanan.
4.2
Pelanggan bertanggung jawab untuk memasukkan Data Pelanggan ke Layanan dan Pelanggan bertanggung jawab atas
pemeliharaan Data Pelanggan yang diberikan oleh pihaknya. Pelanggan dengan ini menyatakan dan menjamin kepada SAP
bahwa Data Pelanggan bebas dari semua virus, Trojan horse, dan elemen yang sama yang dapat membahayakan sistem
atau perangkat lunak yang digunakan oleh SAP atau subkontraktornya dalam menyediakan Layanan.
4.3
Pelanggan harus mengubah semua kata kunci yang digunakan untuk mengakses Layanan dengan selang waktu yang
teratur. Apabila Pelanggan mengetahui bahwa ada pihak ketiga yang mengetahui kata kunci, Pelanggan wajib
memberitahukan hal tersebut kepada SAP tanpa penundaan dan segera mengganti kata kunci.
4.4
Pelanggan bertanggung jawab terhadap koneksi Layanan, termasuk koneksi Internet. SAP tidak bertanggung jawab atas
kegagalan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang ditimbulkan dari atau berhubungan dengan koneksi
terhadap Layanan yang diberikan oleh Pelanggan.
Pasal 5
Layanan Standar dan Opsional
Perjanjian ini tidak mencakup layanan-layanan selain yang dijelaskan dalam Formulir Pemesanan. Modifikasi Layanan atau
penyesuaiannya untuk kebutuhan Pelanggan tidak tercakup dalam Perjanjian ini. Sesuai dengan perjanjian tertulis yang terpisah dan
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan standar SAP untuk layanan tersebut, SAP dapat menawarkan layanan opsional yang terkait
dengan Layanan.
Pasal 6
Harga dan Jangka Waktu Pembayaran
6.1
Pelanggan harus membayar ke SAP imbalan atas Layanan yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini, dalam jumlah
sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan yang berlaku, dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal
tagihan.
6.2
Pada waktu perpanjangan jangka waktu Formulir Pemesanan yang berlaku saat itu di mana perpanjangan tersebut diizinkan,
SAP berhak untuk secara sepihak menaikkan harga yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan sebagai imbalan SAP yang
saat ini berlaku untuk Layanan yang berlaku berdasarkan lamanya jangka waktu perpanjangan. SAP harus memberitahukan
kepada Pelanggan mengenai kenaikan tersebut sebelum tanggal di mana Pelanggan harus memberitahukan SAP bahwa
Pelanggan bermaksud untuk tidak memperpanjang Formulir Pemesanan, dan kenaikan tersebut secara otomatis akan berlaku
pada tanggal perpanjangan jika Formulir Pemesanan diperpanjang.
6.3
Pelanggan tidak berhak untuk menahan atau mengurangi imbalan dalam Perjanjian ini atau menghapus balik jumlah apapun
terhadap imbalan yang terhutang untuk dugaan cacat dalam Layanan.
6.4
Semua imbalan yang tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo akan dikenakan bunga sedikitnya 1,5% per bulan atau pada
tingkat maksimal yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
6.5
Imbalan dan biaya-biaya lainnya yang dijelaskan dalam Perjanjian ini, atau dalam daftar SAP terbaru mengenai harga dan
syarat-syarat, tidak termasuk pajak federal, pajak penjualan negara bagian atau lokal, pajak pemotongan pajak asing, pajak
penggunaan, harta benda, cukai, layanan, atau pajak-pajak yang serupa ("Pajak") yang saat ini dipungut atau selanjutnya,
semuanya akan menjadi tanggungan Pelanggan. Sehubungan dengan pajak penjualan negara/lokal, izin pembayaran
langsung atau sertifikat bebas pajak yang berlaku harus diberikan kepada SAP sebelum penandatanganan Perjanjian ini. Jika
SAP diharuskan untuk membayar Pajak, Pelanggan wajib mengembalikan jumlah tersebut kepada SAP. Pelanggan dengan
ini setuju untuk memberikan ganti rugi kepada SAP untuk Pajak dan imbalan yang terkait, bunga dan denda yang dibayarkan
atau harus dibayarkan oleh SAP.
Pasal 7
7.1
7.2

7.3

Jangka Waktu, Pengakhiran dan Dukungan Pengakhiran
Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Berlaku yang ditetapkan dalam Formulir Pemesanan yang berlaku dan akan
terus berlaku seperti yang dijelaskan dalam Formulir Pemesanan. Pengakhiran Formulir Pemesanan individu tidak akan
mempengaruhi Formulir Pemesanan lain.
Tanpa mengesampingkan yang terdahulu, Perjanjian ini akan berakhir (i) tiga puluh (30) hari setelah SAP memberikan
pemberitahuan kepada Pelanggan mengenai pelanggaran material Pelanggan atas ketentuan Perjanjian, termasuk lebih dari
tiga puluh (30) hari penunggakan pembayaran Pelanggan atas uang yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian ini, kecuali
Pelanggan telah memperbaiki pelanggaran tersebut selama jangka waktu tiga puluh (30) hari, (ii) tiga puluh (30) hari setelah
Pelanggan memberikan pemberitahuan kepada SAP mengenai pelanggaran material SAP atas ketentuan Perjanjian, kecuali
SAP telah memperbaiki pelanggaran tersebut selama tiga puluh (30) hari periode tersebut. Dalam hal pengakhiran sesuai
dengan Pasal 7.2 (ii), Pelanggan berhak untuk mendapatkan pengembalian imbalan yang telah dibayarkan secara pro-rata
atas Layanan yang berlaku. Kecuali untuk pengakhiran sesuai dengan Pasal 7.2 (ii), pengakhiran tidak akan membebaskan
Pelanggan dari kewajiban untuk membayar imbalan yang belum dibayarkan.
Tanpa mengesampingkan hak SAP untuk menghentikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.2 di atas, apabila (i)
pelanggaran material terhadap Perjanjian ini tidak diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya
pemberitahuan tertulis dari SAP atau (ii) penentuan oleh SAP bahwa penggunaan Layanan lebih lanjut dapat mengakibatkan
kerusakan pada Layanan (termasuk sistem yang digunakan untuk menyediakan Layanan) atau para pelanggan SAP lainnya,
atau mengakibatkan pelanggaran hukum yang berlaku, peraturan, kewajiban hukum atau hak-hak hukum orang lain, di
samping upaya hukum lainnya yang tersedia berdasarkan hukum atau hak menurut kewajaran, SAP berhak, menurut
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7.4

7.5

kebijakannya sendiri, untuk menghapus Data Pelanggan dari Layanan yang berpotensi menyinggung, menonaktifkan nama
pengguna Pelanggan dan kata kunci dan/atau menangguhkan akses ke Layanan.
Pada tanggal efektif pengakhiran, akses Pelanggan ke Layanan akan dihentikan. Setelah pengakhiran SAP harus
menyediakan Data Pelanggan bagi Pelanggan dalam format yang akan ditentukan oleh SAP, kecuali Data Pelanggan tersebut
telah dihapus sesuai dengan Pasal 7.3 atau apabila Pelanggan diberikan lisensi gratis (tanpa imbalan) terhadap Layanan.
Pada waktu pengakhiran Perjanjian ini, SAP harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk secara permanen
dan dengan tidak dapat dihentikan menghapus semua data yang masih tersisa di server, termasuk namun tidak terbatas pada
Data Pelanggan, kecuali dan sepanjang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan penahanan lebih
lanjut atas data tersebut.
Pasal 6 (selain 6.2), 9, 10, 11, 12 dan 13 tetap berlaku sesuai masa berlaku atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 8
Jaminan dari SAP
8.1
SAP menjamin bahwa Layanan (tidak termasuk produk, konten atau layanan pihak ketiga yang diakses melalui Layanan)
harus melaksanakan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan spesifikasi fungsional yang diuraikan dalam
Dokumentasi. Jaminan tidak akan berlaku: (i) jika Layanan tidak digunakan sesuai dengan Perjanjian ini dan Dokumentasi
apapun, atau (ii) jika cacat disebabkan oleh layanan pihak ketiga, konten atau produk atau kustomisasi apapun terhadap
Layanan atau (iii) terhadap lisensi gratis (tanpa imbalan) atau lisensi percobaan atas Layanan.
8.2
Pelanggan wajib melaporkan setiap cacat ke SAP secara tertulis tanpa penundaan yang tidak semestinya melalui kanal
pendukung SAP yang disetujui, menyerahkan penjelasan rinci mengenai masalah dan informasi yang berguna untuk
perbaikan cacat.
8.3
Upaya hukum yang tunggal dan eksklusif dari Pelanggan atas segala kerusakan atau kerugian yang dengan cara apapun
berhubungan dengan Layanan, baik karena kelalaian atau pelanggaran SAP terhadap suatu tugas yang lain, adalah, sesuai
pilihan SAP: (i) menjadikan kinerja Layanan sesuai dengan semua hal material dengan spesifikasi fungsional yang tercantum
dalam Dokumentasi, atau (ii) mengembalikan bagian yang layak dari setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh Pelanggan
berkenaan dengan bagian yang terkena dampak dari Layanan yang berlaku.
8.4
KECUALI SEBAGAIMANA DIATUR SECARA JELAS DALAM PASAL 8.1, BAIK SAP ATAU VENDORNYA TIDAK MEMBUAT
PERNYATAAN ATAU JAMINAN APAPUN, SECARA TEGAS ATAU TERSIRAT, TENTANG MATERI APAPUN, TERMASUK
KONDISI YANG DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN, KEASLIAN, ATAU KELAYAKAN UNTUK PENGGUNAAN ATAU
TUJUAN TERTENTU, ATAU HASIL DARI PENGGUNAAN LAYANAN, ATAU LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI APAPUN,
PERANGKAT LUNAK, PERANGKAT KERAS ATAU BAHAN LAIN YANG DIATUR BERDASARKAN PERJANJIAN INI, ATAU
BAHWA PENGOPERASIAN LAYANAN, PERANGKAT LUNAK, PERANGKAT KERAS ATAU MATERI LAIN TERSEBUT
AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS DARI KESALAHAN.
Pasal 9
Penggantian Kerugian oleh SAP
9.1
SAP harus membela Pelanggan terhadap tuntutan yang diajukan terhadap Pelanggan oleh pihak ketiga yang menduga bahwa
penggunaan Pelanggan atas Layanan, yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini, merupakan
pelanggaran langsung atau penyalahgunaan klaim(-klaim) paten, hakcipta atau hak rahasia dagang, dan SAP akan
membayar ganti rugi yang akhirnya diputuskan terhadap Pelanggan (atau jumlah dari penyelesaian yang dilakukan SAP)
sehubungan dengan klaim tersebut. Kewajiban SAP ini tidak berlaku jika dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan
diakibatkan penggunaan Layanan sehubungan dengan perangkat lunak atau layanan lainnya, atau kegiatan tidak berlisensi
atau penggunaan Layanan yang melanggar Perjanjian ini atau terhadap Layanan gratis (tanpa imbalan) atau dengan lisensi
percobaan. Kewajiban SAP ini juga tidak akan berlaku jika Pelanggan lalai memberitahukan secara tertulis kepada SAP
tentang klaim tersebut. SAP diperkenankan untuk mengendalikan sepenuhnya pembelaan dan penyelesaian klaim selama
penyelesaian tersebut tidak termasuk kewajiban keuangan pada Pelanggan. Apabila Pelanggan menolak pembelaan yang
diajukan SAP, atau lalai menyerahkan kendali penuh atas pembelaan kepada penasihat hukum SAP yang ditunjuk maka
Pelanggan mengesampingkan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 9.1 ini. Pelanggan harus bekerjasama sepenuhnya dalam
pembelaan terhadap klaim tersebut dan dapat menghadap, atas biayanya sendiri, melalui penasihat hukum yang dapat
diterima secara beralasan oleh SAP. SAP dengan tegas berhak untuk menghentikan pembelaan terhadap setiap klaim
tersebut apabila Layanan tidak lagi diduga melanggar atau menyalahgunakan, atau dianggap tidak melanggar atau
menyalahgunakan, hak-hak pihak ketiga. SAP dapat melunasi klaim atas dasar yang mensyaratkan SAP untuk memberikan
substitusi atas alternatif Layanan yang substansial setara dengan layanan yang tidak melakukan pelanggaran. Pelanggan
tidak akan melakukan tindakan apa pun dalam menanggapi setiap pelanggaran atau penyimpangan, atau dugaan
pelanggaran atau penyalahgunaan Layanan yang merugikan hak-hak SAP.
9.2

KETENTUAN PASAL 9 INI MENYATAKAN KEWAJIBAN TUNGGAL, EKSKLUSIF, DAN MENYELURUH SAP DAN PARA
PEMBERI LISENSINYA KEPADA PELANGGAN, DAN MERUPAKAN UPAYA HUKUM SATU-SATUNYA DARI PELANGGAN
SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN ATAU PENYALAHGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KETIGA.

Pasal 10
Ganti Rugi oleh Pelanggan
Pelanggan harus memberikan ganti rugi dan membebaskan SAP dari klaim pihak ketiga yang timbul dari atau terkait dengan
(i) penggunaan Layanan (a) yang melanggar Perjanjian ini, (b) yang bertentangan dengan persyaratan, prosedur, kebijakan
atau peraturan SAP apapun atau penyedia pihak ketiganya yang berlaku untuk Layanan dan diberitahukan kepada Pelanggan
dan (c) yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku atau melanggar hak hukum orang lain atau (ii) Data Pelanggan.
Hal-hal di atas akan berlaku terlepas dari apakah kerusakan tersebut disebabkan oleh perilaku Pelanggan dan/atau Afiliasi
dan pegawainya atau perilaku pihak ketiga yang menggunakan kredensial akses Pelanggan. Namun, hal tersebut di atas
tergantung pada SAP (i) yang memberitahukan Pelanggan mengenai hal tersebut secara tertulis dan secara rinci tanpa
adanya penundaan, (ii) memberikan wewenang kepada Pelanggan untuk melakukan sendiri proses peradilan dan di luar
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peradilan dengan pihak ketiga tersebut, dan (iii) menyediakan bantuan yang sewajarnya diperlukan bagi Pelanggan atas
pengeluaran Pelanggan sehingga Pelanggan dapat membela diri terhadap klaim tersebut.
Pasal 11
Batasan Kewajiban
11.1
Dalam situasi apapun baik salah satu pihak atau salah satu dari pegawai atau vendor tidak harus bertanggung jawab kepada
pihak lain atau orang lain atau badan untuk jumlah ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini yang melebihi jumlah imbalan yang
dibayarkan atau harus dibayarkan untuk Layanan yang berlaku dalam waktu tiga (3) bulan sebelum tanggal munculnya klaim
tindakan pertama.
11.2
DALAM KEADAAN APAPUN SAP ATAU PEGAWAI ATAU VENDOR ATAU PELANGGANNYA TIDAK BERTANGGUNG
JAWAB DALAM JUMLAH APAPUN ATAS KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTIL, KONSEKUENSIAL, ATAU KERUGIAN TIDAK
LANGSUNG, KEHILANGAN NAMA BAIK ATAU LABA USAHA, PENGHENTIAN PEKERJAAN, KEHILANGAN DATA,
KEGAGALAN ATAU KERUSAKAN KOMPUTER, ATAU KERUGIAN BERLEBIHAN ATAU AKIBAT HUKUMAN.
11.3
Pembatasan tanggung jawab tersebut di atas mencakup segala klaim terhadap pegawai, subkontraktor, atau orang lain yang
diberi wewenang oleh SAP.
11.4
Batasan-batasan di atas terhadap tanggung jawab dan pengecualian dari kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 11 tidak
berlaku (i) dalam hal kelalaian besar atau perbuatan jahat yang disengaja, (ii) terhadap kewajiban ganti rugi berdasarkan
Pasal 10 Perjanjian ini, (iii) terhadap pelanggaran Pasal 12 Perjanjian ini atau (iv) imbalan yang terhutang berdasarkan
Perjanjian ini.
Pasal 12
Kerahasiaan
12.1
Informasi Rahasia tidak boleh digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apapun kecuali dibutuhkan untuk mencapai maksud
dari Perjanjian ini. Setiap perbanyakan dari setiap Informasi Rahasia dari pihak lain akan tetap menjadi milik pihak yang
mengungkapkan dan akan berisi setiap dan semua pemberitahuan atau catatan rahasia atau kepemilikan yang muncul pada
dokumen aslinya. Sehubungan dengan Informasi Rahasia pihak lain, masing-masing pihak harus mengambil semua langkah
yang wajar (dijelaskan di bawah) untuk merahasiakan semua Informasi Rahasia dengan ketat, asalkan masing-masing pihak
dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada individu yang bona fide yang aksesnya diperlukan untuk memungkinkannya
menggunakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini. Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini "langkah-langkah yang
wajar" berarti langkah-langkah yang dilakukan pihak penerima untuk melindungi informasi kepemilikan dan informasi
rahasianya sendiri yang serupa, yang tidak boleh kurang dari standar perhatian yang memadai. Informasi Rahasia salah satu
pihak yang diungkapkan sebelum penandatanganan Perjanjian ini harus tunduk terhadap perlindungan yang diberikan
berdasarkan Perjanjian ini.
12.2
Pembatasan-pembatasan di atas mengenai penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia tidak berlaku untuk Informasi
Rahasia yang: (a) secara mandiri dikembangkan oleh pihak penerima tanpa mengacu pada Informasi Rahasia, atau secara
sah diterima dengan bebas dari batasan dari pihak ketiga yang berhak memberikan Informasi Rahasia tersebut; (b) secara
umum telah menjadi tersedia untuk umum tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh pihak penerima; (c) pada
saat pengungkapan, diketahui oleh pihak yang menerima bahwa hal tersebut bebas dari pembatasan, atau (d) pihak yang
mengungkapkan menyetujui secara tertulis bebas dari pembatasan-pembatasan tersebut.
12.3
Pelanggan tidak boleh mengungkapkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini atau harga yang tercantum di sini
kepada pihak ketiga. Para pihak tidak akan menggunakan nama pihak lain dalam publikasi, iklan, atau kegiatan serupa, tanpa
persetujuan tertulis dari yang lain, kecuali bahwa Pelanggan setuju bahwa SAP dapat menggunakan nama Pelanggan dalam
daftar Pelanggan atau sebagai bagian dari upaya pemasaran SAP (termasuk tanpa batasan panggilan referensi dan kisahkisah, testimonial pers, kunjungan situs, partisipasi SAPPHIRE) pada waktu yang disetujui bersama bagi para pihak. SAP
akan melakukan upaya yang wajar untuk menghindari kegiatan referensi yang mengganggu usaha Pelanggan tanpa alasan
yang jelas.
12.4
Pelanggan dapat menyediakan, atau SAP dapat meminta, masukan mengenai Layanan, termasuk, namun tidak terbatas,
komentar atau saran tentang kemungkinan pembuatan, modifikasi, koreksi, perbaikan atau peningkatan Layanan atau situs
SAP lainnya, layanan atau produk, atau masukan mengenai apakah Pelanggan yakin bahwa arah pengembangan SAP
sejalan dengan kebutuhan usaha dan TI Pelanggan, pasar teknologi secara umum, dan sejenisnya (bersama-sama sebagai
"Umpan Balik"). Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa setiap informasi yang diungkapkan oleh SAP selama diskusi
yang terkait dengan Umpan Balik harus dianggap sebagai Informasi Rahasia SAP dan harus dilindungi dari pengungkapan
sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Dalam rangka pemanfaatan Umpan Balik tersebut oleh SAP, Pelanggan dengan ini
memberikan kepada SAP lisensi bebas royalti yang non-eksklusif, permanen, tidak dapat dihentikan, dan berlaku di seluruh
dunia, dengan hak untuk mensublisensikan kepada para penerima lisensi dan Pelanggan SAP, berdasarkan hak-hak
kekayaan intelektual Pelanggan yang relevan, untuk menggunakan, menerbitkan, dan mengungkapkan Umpan Balik tersebut
dengan cara apapun yang dipilih SAP dan untuk menampilkan, melaksanakan, menyalin, membuat, mengupayakan
membuat, menggunakan, menjual, dan sebaliknya memberikan produk dan layanan SAP dan produk atau jasa sublisensinya
yang memasukkan Umpan Balik dengan cara apapun dan melalui media apapun yang dipilih SAP, tanpa referensi kepada
sumbernya. SAP berhak untuk menggunakan Umpan Balik untuk tujuan apapun tanpa pembatasan atau imbalan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan Pelanggan dan/atau perwakilan Pelanggan. Pelanggan mengakui bahwa informasi yang
terkait dengan Layanan yang diungkapkan oleh SAP berdasarkan Perjanjian ini hanya dimaksudkan sebagai kemungkinan
strategi, perkembangan, dan fungsi Layanan dan tidak dimaksudkan untuk mengikat SAP atas setiap kegiatan usaha, strategi
produk dan/atau pengembangan tertentu.
Pasal 13
Perlindungan Data
13.1
Pelanggan memiliki dan menerima tanggung jawab penuh untuk semua data pribadi sebagai 'pengendali' dalam pengertian
Pasal 2 (d) dari EU Data Protection Directive 95/46/EC. Sepanjang data pribadi disimpan dan/atau diolah berdasarkan
Perjanjian ini, SAP akan mematuhi instruksi Pelanggan sebagai 'pengolah' dalam pengertian Pasal 2 (e) dari EU Data
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13.2
13.3

13.4

Protection Directive 95/46/EC. Instruksi Pelanggan yang melebihi ruang lingkup layanan yang ditawarkan oleh SAP akan
ditanggung dengan pengeluaran Pelanggan dan tergantung pada pada kelayakan teknis dan organisasi oleh SAP. SAP dan
Pelanggan akan menerapkan semua penilaian teknis dan organisasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan undangundang perlindungan data yang berlaku untuk melindungi data pribadi terhadap penyalahgunaan.
Sepanjang data pribadi Pelanggan sedang diproses, SAP harus mewajibkan petugasnya yang terpercaya untuk mengolah
data Pelanggan guna perlindungan data dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum yang berlaku.
SAP berwenang untuk mempekerjakan subkontraktor untuk pengolahan data pribadi sepanjang diperlukan untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban kontraknya berdasarkan Perjanjian ini. SAP mewajibkan subkontraktornya untuk mematuhi semua
aturan perlindungan data yang relevan. Dalam hal subkontraktor tersebut terletak di luar Uni Eropa, SAP akan menyediakan
tingkat perlindungan data yang dianggap memadai sesuai dengan peraturan perlindungan data Uni Eropa.
Pelanggan memastikan bahwa tidak ada persyaratan hukum di sisi Pelanggan yang mencegah SAP dari pemenuhan
kewajiban kontraknya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas
pada, memastikan bahwa semua individu yang bersangkutan sebelumnya telah menyatakan persetujuan untuk kemungkinan
pengolahan data pribadi.

Pasal 14
Lain-lain
14.1
Para pihak bermaksud agar dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak
dapat dilaksanakan dalam segala hal, ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak mempengaruhi ketentuanketentuan lain dari Perjanjian ini, dan Perjanjian ini harus ditafsirkan seolah-olah ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan tersebut tidak pernah tercantum dalam perjanjian ini.
14.2
Jika salah satu pihak mengabaikan setiap pelanggaran atas ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, pengabaian tersebut tidak
dapat dianggap sebagai pengabaian atas pelanggaran sebelum atau sesudahnya atas ketentuan yang sama atau ketentuan
yang lain dalam Perjanjian ini.
14.3
Formulir Pemesanan dapat ditandatangani dalam dua salinan, masing-masing dianggap asli dan bersama-sama berlaku
sebagai satu kesatuan Formulir Pemesanan.
14.4
Layanan, Dokumentasi dan material-material SAP lainnya tunduk pada peraturan pengendalian ekspor dari berbagai negara,
termasuk namun tidak terbatas ketentuan hukum Amerika Serikat dan Jerman. Pelanggan setuju bahwa Pelanggan tidak
akan menyerahkan Layanan, Dokumentasi atau materi-materi SAP lainnya kepada instansi pemerintah untuk pertimbangan
perizinan atau persetujuan peraturan lain tanpa izin tertulis sebelumnya dari SAP, dan tidak akan mengekspor Layanan,
Dokumentasi dan materi-materi SAP ke negara, orang atau lembaga yang dilarang oleh peraturan tersebut. Pelanggan juga
harus bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku di negara tempat Pelanggan terdaftar, dan di
setiap negara-negara asing berkenaan dengan penggunaan Layanan, Dokumentasi atau materi-materi SAP oleh Pelanggan
dan/atau Afiliasinya.
14.5
Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, tanpa merujuk pada pertentangan atas
prinsip-prinsip hukum. Apabila terjadi pertentangan antara hukum, aturan, dan peraturan asing, dengan hukum, aturan, dan
peraturan Indonesia, yang berlaku dan menjadi aturan adalah aturan dan peraturan Indonesia. Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Jual Beli Barang secara Internasional tidak berlaku terhadap Perjanjian ini. The Uniform
Computer Information Transactions Act yang berlaku tidak dapat diterapkan. Pelanggan harus memprakarsai penyebab
tindakan untuk klaim apapun yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini dan hal pokoknya dalam satu (1) tahun
sejak tanggal Pelanggan mengetahuinya, atau seharusnya diketahui setelah investigasi yang wajar, dari fakta yang
menimbulkan klaim(-klaim). Kecuali atas hak salah satu pihak untuk mengajukan ke pengadilan berwenang untuk perintah
atau penggantian yang setara lainnya yang tersedia menurut hukum yang berlaku untuk mempertahankan status quo atau
mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sambil menunggu seleksi dan konfirmasi dari panel arbiter, dan untuk hak
SAP mengajukan gugatan atas rekening terbuka untuk setiap pembayaran kepada SAP berdasarkan Perjanjian ini, setiap
perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran terhadap perjanjian ini,
harus diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia, sesuai dengan Rules of Conciliation and Arbitration of the ICC, dan
keputusan pengadilan atas putusan arbitrase yang diberikan oleh para arbiter dapat dimasukkan dalam pengadilan yang
memiliki yurisdiksi dalam Perjanjian ini. Arbitrase harus dilakukan dalam bahasa Inggris oleh panel dengan tiga (3) anggota,
di mana satu anggota dipilih oleh SAP, satu anggota dipilih oleh penerima lisensi dan anggota ketiga, yang akan menjadi
ketua, dipilih berdasarkan kesepakatan antara (2) anggota lainnya. Ketua panel arbiter haruslah pengacara, dan para arbiter
lainnya harus memiliki latar belakang atau pelatihan dalam hukum komputer, ilmu komputer, atau pemasaran produk-produk
industri komputer. Para arbiter harus memiliki wewenang untuk memberikan putusan ganti rugi dalam bentuk yang secara
substansial sama dengan yang lain yang akan diberikan oleh pengadilan hukum. Para pihak setuju bahwa proses arbitrase
dan hasilnya harus dirahasiakan dan bahwa kewajiban-kewajiban berdasarkan Bab 14.5 ini akan bertahan hingga
penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini.
14.6
Semua pemberitahuan atau laporan yang disyaratkan atau dapat diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus secara tertulis
dan dianggap resmi diberikan saat dikirim ke kantor masing-masing eksekutif SAP dan Pelanggan di alamat yang ditetapkan
terlebih dulu dalam pembukaan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum ini pada Formulir Pemesanan atau formulir
pendaftaran. Apabila dalam Pasal 14.6 ini atau di bagian lain dalam Perjanjian ini disyaratkan bentuk tertulis, persyaratan itu
dapat dipenuhi melalui faksimili, pertukaran surat atau bentuk tertulis lainnya.
14.7
Setiap keterlambatan atau tidak terlaksananya suatu ketentuan Perjanjian ini (selain untuk pembayaran dalam jumlah yang
jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini) yang disebabkan oleh kondisi-kondisi di luar kendali yang wajar dari pihak yang
melakukan tidak merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, dan waktu pelaksanaan dari ketentuan tersebut, jika ada,
akan dianggap diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya kondisi yang menghambat pelaksanaan.
14.8
Perjanjian ini merupakan pernyataan yang lengkap dan eksklusif atas perjanjian antara SAP dan Pelanggan, dan semua
pernyataan, diskusi, dan tulisan-tulisan sebelumnya digabungkan, dan digantikan oleh Perjanjian ini.
Perjanjian ini hanya
dapat dimodifikasi secara tertulis dan ditandatangi oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku atas setiap ketentuan dan
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syarat-syarat tambahan, yang bertentangan, atau yang tidak sejalan yang mungkin muncul pada setiap order pembelian atau
dokumen lain yang diberikan oleh Pelanggan kepada SAP. Perjanjian ini berlaku atas setiap ketentuan dan syarat-syarat
tambahan, yang bertentangan atau yang tidak sejalan yang mungkin muncul dalam perjanjian pengguna akhir browsewrap
atau clickwrap yang termasuk dalam Layanan (kecuali untuk perjanjian pengguna akhir yang mengatur produk pihak ketiga
atau layanan). Tanda Tangan yang dikirimkan melalui sarana elektronik (faksimili atau dipindai dan dikirimkan melalui e-mail)
akan dianggap sebagai tanda tangan asli. Perjanjian ini tidak dapat diberikan atau dipindahkan secara keseluruhan atau
sebagian, termasuk dengan berjalannya undang-undang, kecuali bahwa SAP dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada afiliasi
dari SAP atau kepada badan hukum yang mengakuisisi seluruh atau sebagian besar SAP atau saham atau aset afiliasinya.
SAP berhak atas kebijakannya sendiri melakukan sub-kontrak bagian dari Layanan kepada pihak ketiga. SAP berhak atas
kebijakannya sendiri melakukan sub-kontrak bagian dari Layanan kepada pihak ketiga.
14.9
Urutan prioritas berikut harus diterapkan apabila terjadi pertentangan atau ketidaksejalanan antara ketentuan komponen
Perjanjian ini: (i) Formulir Pemesanan, (ii) Lampiran, lampiran dan ketentuan-ketentuan tambahan dari Formulir Pemesanan,
(iii) dan Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum ini.
14.10 Pelanggan memahami dan menyetujui bahwa Layanan dapat mencakup komunikasi seperti pengumuman layanan dan pesan
administratif dari mitra SAP atau SAP. Pelanggan tidak dapat memilih untuk tidak menerima pengumuman layanan dan pesan
administratif ini sewaktu menggunakan Situs dan Layanan dan hingga Pelanggan mengirimkan SAP pemberitahuan tertulis
khusus yang meminta penghentian berlangganan Pelanggan dan bahwa rincian Pelanggan dihilangkan dari Situs dan setiap
milis.
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