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Tanggal mulai berlaku 30 September 2015

1. Penerimaan
Ketentuan Layanan Microsoft Mobile ini serta Kebijakan Privasi dan semua
ketentuan dan informasi tambahan lain yang mungkin diberikan dalam
Layanan (secara kolektif disebut “Ketentuan”) mengatur penggunaan Anda
atas layanan, situs, konten, dan software (secara kolektif disebut "Layanan").
Dengan mendaftar atau menggunakan Layanan atau bagian mana pun dari
Layanan, berarti Anda menerima Ketentuan ini.
Ketentuan ini meliputi perjanjian antara Anda dan Microsoft Mobile Ltd.,
Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland termasuk anak perusahaannya dan
pemasoknya (secara kolektif disebut “Microsoft Mobile”), yang menentukan
hak dan tanggung jawab Anda dan Microsoft Mobile sehubungan dengan
Layanan.
2. Kelayakan
Agar dapat menggunakan Layanan, Anda harus berusia sedikitnya tiga belas
(13) tahun. Jika Anda berusia di bawah tiga belas (13) tahun, atau sedikitnya
tiga belas (13) tahun tetapi dianggap di bawah umur di tempat tinggal Anda,
maka Anda harus meminta orang tua atau wali sah Anda untuk menerima
pendaftaran atas nama Anda dan menyetujui penggunaan Layanan. Siapa
saja yang menyelesaikan pendaftaran harus kompeten secara legal.
3. Pendaftaran dan Penghentian
Untuk menggunakan Layanan, Anda mungkin perlu mendaftar dan membuat
Akun Microsoft dengan nama pengguna dan kata sandi yang mungkin tunduk
pada ketentuan tersendiri. Anda mungkin perlu menyediakan informasi pribadi
tertentu dan informasi lain. Microsoft Mobile mungkin akan memverifikasi
alamat email Anda sebelum Akun Microsoft dapat digunakan. Saat
menggunakan perangkat Anda untuk pertama kalinya dan setiap kali Anda
memperbarui software pada perangkat Nokia, sebuah pesan teks akan

dikirimkan ke Microsoft Mobile. Pembuatan Akun Microsoft akan memerlukan
transmisi data. Mungkin dikenakan biaya transmisi data.
Anda setuju untuk menyediakan informasi yang sebenarnya dan lengkap saat
mendaftar pada Layanan dan selalu memperbarui informasi tersebut. Anda
harus selalu berjaga-jaga untuk melindungi nama pengguna dan sandi agar
tidak disalahgunakan oleh orang lain dan langsung memberi tahu Microsoft
jika ada penyalahgunaan. Anda, dan orang tua atau wali sah, jika Anda di
bawah umur, bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan Layanan.
Anda harus menghentikan pendaftaran jika sudah tidak ingin lagi
menggunakan Layanan. Setelah berhenti, Anda tidak akan dapat lagi
mengakses Layanan. Microsoft Mobile dapat menghentikan atau membatasi
akses Anda ke bagian tertentu dari Layanan jika Microsoft Mobile secara
beralasan meyakini bahwa Anda telah melanggar Ketentuan atau dengan
pemberitahuan sebelumnya jika Anda belum masuk ke Layanan dengan
nama pengguna Anda dalam waktu enam (6) bulan terakhir.
Kecuali telah ditetapkan dalam Kebijakan Privasi, Microsoft Mobile tidak
bertanggung jawab terhadap penghapusan atau kehilangan informasi atau
konten yang telah Anda kirimkan ke Layanan. Bila informasi atau konten telah
dihapus dari Layanan oleh Anda atau Microsoft Mobile, jejak atau salinannya
mungkin masih ada di tempat lain.
4. Lisensi
Microsoft Mobile memberikan lisensi non-eksklusif, yang tidak dapat
ditransfer, dan dapat ditarik kapan saja dengan kebijakan Microsoft Mobile,
untuk mengakses dan menggunakan Layanan secara ketat sesuai dengan
Ketentuan. Dengan menggunakan Layanan, tidak berarti Anda memiliki hak
kepemilikan intelektual atas informasi atau konten dalam Layanan.
Sebagai bagian dari Layanan, Microsoft Mobile dapat menyediakan konten
yang dikembangkan oleh Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya (“Konten”)
kepada Anda. Microsoft Mobile memberikan lisensi non-eksklusif dan terusmenerus untuk menggunakan Konten sesuai dengan tujuan yang
dimaksudkan, kecuali ditentukan dalam Ketentuan yang berlaku atau dalam
pesanan pembelian. Sejumlah Konten mungkin hanya tersedia untuk
penduduk di wilayah geografis tertentu. Anda terikat dengan batasan yang
berlaku bagi Konten tertentu yang Anda peroleh melalui Layanan. Semua
lisensi yang diperoleh ke Konten pihak ketiga adalah perjanjian yang

mengikat antara Anda dan penyedia Konten pihak ketiga. Anda hanya
memiliki hak atas Konten yang diberikan secara tersurat di sini.
Sebagai bagian dari Layanan, Microsoft Mobile dapat menyediakan Software
yang dikembangkan oleh Microsoft Mobile, atau pemberi lisensinya
(“Software”) kepada Anda. Penggunaan Anda atas Software mungkin tunduk
pada ketentuan dan persyaratan lain yang harus Anda terima sebelum
menggunakan Software. Jika tidak ada ketentuan dan persyaratan tersendiri
yang berlaku untuk Software tersebut, maka ketentuan berikut akan berlaku:
Microsoft Mobile memberikan kepada Anda hak terbatas, non-eksklusif, dan
tidak dapat ditransfer untuk menginstal dan menggunakan Software pada
komputer dan/atau perangkat seluler Anda. Anda tidak boleh menyalin
Software, kecuali untuk membuat satu salinan cadangan arsip. Anda tidak
boleh menyebarkan, mentransfer hak penggunaan, memodifikasi,
menerjemahkan, menggandakan, menjual kembali, mensublisensikan,
menyewakan, menyewabelikan, membalik rekayasa, atau berusaha
mengetahui kode sumber atau membuat karya turunan dari Software. Untuk
Software berlisensi sumber terbuka, berlaku ketentuan lisensi sumber terbuka
yang bersangkutan. Penggunaan Anda atas Software menunjukkan
penerimaan Anda atas ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Software mungkin tunduk pada pengawasan ekspor di bawah U.S. Export
Administration Regulations dan peraturan pengawasan ekspor-impor lainnya.
Anda setuju untuk menaati dengan ketat semua peraturan ekspor-impor yang
berlaku dan mengakui bahwa Anda bertanggung jawab untuk mendapatkan
lisensi untuk mengekspor, mengekspor ulang, mentransfer, atau mengimpor
Software.
Anda mungkin dapat mengirimkan informasi atau konten (“Materi”) ke
Layanan. Microsoft Mobile tidak mengklaim kepemilikan atas Materi Anda.
Pengiriman Materi yang Anda lakukan tidak mentransfer kepemilikan hak atas
Materi kepada Microsoft Mobile. Microsoft Mobile hanya mengirimkan Materi
dan tidak bertanggung jawab atas pengawasan editorial atas Materi itu.
Dengan menyerahkan Materi ke Layanan, berarti Anda memberikan kepada
Microsoft Mobile suatu lisensi yang berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif,
dapat disublisensikan, dapat didelegasikan, telah dibayar penuh, bebas
royalti, terus-menerus dan tidak dapat ditarik, untuk menggunakan, menyalin,
memamerkan kepada umum, menampilkan, menyebarkan di media mana pun
dan memodifikasi Materi untuk disatukan dengan karya lain, dan memberikan
sublisensi serupa hingga sejauh yang diperlukan Microsoft Mobile untuk

memberikan Layanan. Anda mungkin dapat menyesuaikan pemberian privasi
dan pengaturan lain dari Layanan.
Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk membuat salinan cadangan data
yang Anda simpan pada Layanan, termasuk Konten yang Anda unggah. Jika
Layanan dihentikan atau dibatalkan, Microsoft Mobile dapat menghapus data
Anda secara permanen. Microsoft Mobile tidak berkewajiban untuk
mengembalikan data kepada Anda setelah Layanan dihentikan atau
dibatalkan.
5. Menggunakan Layanan
Anda setuju untuk:
o
o
o

o
o
o
o

o

o

Mematuhi hukum yang berlaku, Ketentuan, dan sikap baik;
Menggunakan Layanan hanya untuk kepentingan pribadi nonkomersial;
Tidak mengirimkan Materi yang melanggar hukum, menyinggung,
tidak akurat, menyesatkan, melecehkan, bersifat porno, kasar,
memfitnah, atau yang tidak pantas;
Memperoleh persetujuan, izin, atau lisensi yang mungkin
diperlukan secara hukum untuk mengirim Materi apa pun;
Menghormati privasi orang lain;
Tidak menyebarkan atau mengirim spam, file yang besarnya tidak
semestinya, surat berantai, skema piramida, virus;
Tidak menggunakan teknologi lain atau memulai aktivitas lain
yang dapat mengganggu Layanan, atau kepentingan atau properti
pengguna Layanan;
Tidak menggunakan sistem otomatis atau alat untuk mengakses,
memperoleh, menyalin, atau memantau bagian mana pun dari
Layanan; dan
Menerima tanggung jawab terhadap konsekuensi yang
berhubungan dengan Materi yang Anda kirim.

Microsoft Mobile dapat tetapi tidak berkewajiban untuk:
o
o
o

Memantau atau memoderasi Konten atau Materi apa pun;
Menghapus Materi apa pun dari Layanan; dan
Membatasi akses ke bagian Layanan mana pun kapan saja
dengan kebijakannya sendiri.

6. Konten
Sebelum mengunduh atau mengakses Konten, periksa apakah Konten yang
ingin Anda akses dibatasi menurut usia atau ditandai sebagai berpotensi
‘menyinggung’ atau ‘eksplisit’. Microsoft Mobile tidak bertanggung jawab
terhadap klaim atau pelanggaran apa pun yang disebabkan atau diderita oleh
Anda karena mengakses Konten tersebut.
Anda setuju:
o
o

o

o

o

o

Untuk menggunakan Layanan hanya untuk keperluan pribadi nonkomersial;
Untuk menggunakan Konten sesuai dengan batasan yang
ditetapkan dalam hukum yang berlaku, ketentuan tambahan,
pedoman dan kebijakan atau pada halaman produk yang berlaku
untuk bagian Konten tersebut;
Tidak membuat salinan, memberikan, menjual, menjual kembali,
meminjamkan, menyewakan, menawarkan, menyiarkan,
mengirimkan, menyebarkan, mentransfer, memberitahukan
kepada umum, menggandakan, memodifikasi, menampilkan,
mempertunjukkan, mengeksploitasi secara komersial atau
menyediakan Konten kecuali diizinkan dalam Ketentuan yang
berlaku dan untuk segera memberi tahu Microsoft Mobile jika ada
penggunaan yang tidak sah tersebut;
Tidak menghapus, mengakali, membalik rekayasa, mendekripsi,
atau mengubah maupun mengganggu aturan penggunaan yang
berlaku atau berusaha mengakali manajemen hak digital atau
menyalin fitur perlindungan salinan yang terkait dengan Konten
atau teknologi lain yang digunakan untuk mengontrol akses ke
atau penggunaan Konten atau informasi pengenalnya;
Tidak menggunakan sistem otomatis atau cara apa pun, kecuali
yang telah kami sediakan, untuk memilih atau mengunduh Konten;
dan
Tidak memberikan kata sandi Anda atau mengizinkan orang lain
untuk mengakses Konten. Batasan untuk menyalin yang
diterapkan untuk media yang berlaku juga diterapkan untuk
Konten yang diakses sebagai bagian dari Layanan ini.

Konten dimiliki dan/atau dikontrol oleh Microsoft Mobile dan/atau pemberi
lisensi yang bersangkutan dan dilindungi oleh undang-undang kekayaan
intelektual. Penyedia Konten pihak ketiga bertanggung jawab sepenuhnya

terhadap Konten yang diberikannya, semua garansi sejauh garansi tersebut
belum dibatalkan dan terhadap semua klaim yang Anda ajukan terkait dengan
Konten tersebut atau penggunaan Anda atas Konten tersebut. Namun,
Microsoft Mobile dapat memberlakukan ketentuan lisensi Konten pihak ketiga
terhadap Anda sebagai penerima manfaat dari pihak ketiga atas ketentuan
tersebut. Penyedia Konten pihak ketiga adalah penerima manfaat dari pihak
ketiga menurut Ketentuan ini dan dapat memberlakukan ketetapan yang
secara langsung berhubungan tentang Konten yang menjadi hak mereka.
Microsoft Mobile dapat bertindak sebagai agen bagi penyedia Konten pihak
ketiga dalam menyediakan Konten kepada Anda. Microsoft Mobile tidak
terlibat sebagai suatu pihak pada transaksi antara Anda dan penyedia Konten
pihak ketiga untuk Konten tersebut.
7. Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta
Microsoft dan Microsoft Mobile menghormati hak atas kekayaan intelektual
pihak ketiga. Jika Anda ingin mengirimkan pemberitahuan mengenai
pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, termasuk klaim pelanggaran hak
cipta, gunakan prosedur kami untuk menyerahkan Pemberitahuan
Pelanggaran. SEMUA PERTANYAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN PROSEDUR INI TIDAK AKAN DITANGGAPI.
Microsoft menggunakan berbagai proses yang disebutkan dalam Title 17,
United States Code, Section 512 untuk menanggapi pemberitahuan atas
pelanggaran hak cipta. Dalam keadaan yang semestinya, Microsoft juga
dapat menonaktifkan atau menghentikan akun pengguna layanan Microsoft
yang mungkin berulangkali menjadi pelanggar.
8. Pemberitahuan
Microsoft Mobile dapat memasang pemberitahuan dalam Layanan. Microsoft
Mobile juga dapat mengirim pemberitahuan kepada Anda tentang produk dan
layanan ke alamat email atau nomor telepon yang telah Anda berikan kepada
kami. Anda dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut paling lambat
tujuh (7) hari sejak Microsoft Mobile mengirim atau memasang pemberitahuan
tersebut. Bila Anda terus menggunakan Layanan, berarti Anda telah
menerima semua pemberitahuan tersebut, apa pun cara pengirimannya.
9. Biaya
Penggunaan Anda atas Layanan dapat dikenakan atau tidak dikenakan biaya.

Biaya apa pun yang dikenakan oleh Microsoft Mobile akan diumumkan secara
terpisah sehubungan dengan Layanan.
Penggunaan Layanan ini mungkin melibatkan transmisi data melalui jaringan
penyedia layanan Anda. Harga yang tercantum dalam Layanan tidak
termasuk kemungkinan biaya transmisi data, pesan teks, suara, atau biaya
penyediaan layanan lainnya oleh penyedia layanan jaringan Anda.
Microsoft Mobile assumes no responsibility for the payment of any charges of
your service providers.
10. Ketentuan Pembayaran dan Pesanan
"Pesanan" berarti pemilihan Konten dan/atau kepelangganan pada Konten
berbayar yang ditawarkan oleh Microsoft Mobile dan tersedia dalam Layanan
serta penyerahan cara pembayaran, termasuk penyerahan pesanan dengan
memilih "beli", "ok", "Saya terima" atau konfirmasi penerimaan serupa lainnya
dalam alur pesanan atau memberikan indikasi ketentuan penerimaan lainnya
yang ditunjukkan kepada Anda dalam alur pesanan.
Untuk menyerahkan Pesanan dalam Layanan, Anda harus mencapai usia
yang dianggap kompeten menurut hukum atau masyarakat umum sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. Jika Anda belum mencapai usia yang
dianggap kompeten menurut hukum atau masyarakat umum, Anda dapat
menyerahkan Pesanan hanya dengan persetujuan sebelumnya dari orang tua
atau wali sah Anda.
Anda setuju bahwa semua Pesanan harus sah dan mengikat secara hukum.
Semua Pesanan tunduk pada penerimaan oleh Microsoft Mobile.
Anda harus membayar menggunakan kartu kredit atau debit, tagihan
penyedia layanan jaringan, atau cara pembayaran lainnya jika ada.
Kartu kredit atau debit Anda harus memiliki alamat penagihan di negara
tempat Konten ditawarkan oleh Layanan. Microsoft Mobile akan
membebankan biaya pada kartu kredit Anda atau mendebit saldo rekening
bank Anda dalam waktu yang sewajarnya setelah Anda menyerahkan
Pesanan. Semua pembayaran menggunakan kartu kredit tunduk pada
pemeriksaan validasi dan otorisasi oleh penerbit kartu.

Jika Anda memilih tagihan melalui penyedia layanan jaringan, biaya akan
muncul pada tagihan ponsel Anda atau akan dikurangkan dari akun prabayar
Anda jika akun Anda adalah prabayar. Sejumlah penyedia layanan jaringan
mungkin menerapkan ketentuan dan persyaratan tambahan untuk
penggunaan Layanan, termasuk memberikan batasan terhadap jumlah biaya
yang dapat ditagihkan kepada penyedia layanan jaringan. Biaya yang
melebihi batasan penyedia layanan jaringan atau saldo rekening mungkin
akan ditolak.
Anda setuju untuk membayar biaya yang berhubungan dengan Pesanan
Anda, memastikan bahwa instrumen pembayaran sah pada saat Pesanan
diserahkan, bahwa Anda adalah pemilik sebenarnya dari instrumen dan
bahwa instrumen tersebut digunakan dalam batasan kreditnya.
Konten yang dikirim telah dilisensikan untuk Anda. Anda setuju untuk
menggunakan Konten tersebut semata-mata seperti yang telah diizinkan
dalam Ketentuan ini dan dalam ketentuan lain yang mungkin diberikan dalam
alur pesanan.
Layanan mungkin menawarkan berlangganan. Anda mengizinkan Layanan
untuk mengenakan biaya secara berkala selama masa berlangganan.
Layanan juga dapat menawarkan masa percobaan. Jika Pesanan Anda
menyertakan masa percobaan (disebut juga sebagai coba-dan-beli), Anda
dapat dikenakan biaya saat masa percobaan berakhir, kecuali Anda
membatalkannya sesuai dengan ketentuan berlangganan/percobaan.
Harga dalam Layanan dapat berubah dari waktu ke waktu. Harga termasuk
pengenaan pajak yang berlaku pada saat transaksi, kecuali dinyatakan
berbeda. Ada kemungkinan Anda dikenakan biaya tambahan dari bank atau
penyedia kartu kredit Anda berdasarkan nilai tukar mata uang yang digunakan
dan/atau biaya tambahan yang diperkirakan. Microsoft Mobile tidak
bertanggung jawab terhadap pembayaran biaya layanan atau tarif yang
dikenakan oleh bank atau pihak ketiga lainnya.
11. Pembatalan dan Pengembalian Uang
Anda menyetujui pengiriman Konten secara elektronik yang dilakukan
bersamaan dengan saat Anda menyerahkan Pesanan. Anda tidak akan dapat
membatalkan Pesanan bila telah diproses. Karena sifatnya, Konten tidak
dapat dikembalikan.

Seandainya setelah Pesanan diserahkan Anda menemukan dan segera
memberi tahu Microsoft Mobile dalam waktu 48 jam bahwa (a) Konten yang
telah Anda pesan salah; (b) Konten yang dikirimkan oleh Microsoft Mobile
kepada Anda tidak sesuai dengan keterangan Konten yang Anda pesan
melalui Layanan; atau (c) masalah teknis telah menunda atau mencegah
pengiriman Konten Anda atau terjadi beberapa pemesanan sekaligus secara
tidak disengaja akibat masalah teknis, maka ganti rugi eksklusif dan satusatunya sehubungan dengan Konten tersebut adalah penggantian Konten,
atau pengembalian uang seharga yang telah Anda bayarkan untuk Konten
tersebut, sebagaimana ditentukan sendiri oleh Microsoft Mobile. Jika tidak,
maka tidak ada pengembalian uang. Jika Anda menemui masalah di atas,
hubungi Layanan Pelanggan Microsoft Mobile.
Perhatikan bahwa Layanan Pelanggan Microsoft Mobile mungkin tidak dapat
memproses permintaan dukungan pelanggan jika Anda tidak dapat
memberikan ID transaksi, yang diberikan oleh Microsoft Mobile setelah Anda
menyerahkan Pesanan dari Layanan. Microsoft Mobile mungkin hanya
memproses pengembalian uang untuk Konten yang jumlah harganya melebihi
batas moneter yang telah ditetapkan dalam undang-undang setempat yang
berlaku.
12. Masukan kepada Microsoft Mobile
Dengan menyerahkan ide, masukan dan/atau usulan ("Masukan") kepada
Microsoft Mobile melalui Layanan atau cara lain, berarti Anda mengakui dan
menyetujui bahwa: (1) Microsoft Mobile mungkin memiliki ide pengembangan
yang serupa dengan Masukan; (2) Masukan Anda tidak berisi informasi
rahasia atau tertutup yang menjadi milik Anda atau pihak ketiga; (3) Microsoft
Mobile tidak berkewajiban apa pun untuk merahasiakan Masukan; (4)
Microsoft Mobile bebas menggunakan, menyebarkan, mengeksploitasi, dan
mengembangkan lebih lanjut serta memodifikasi Masukan untuk keperluan
apa pun; dan (5) Anda tidak berhak atas kompensasi apa pun dari Microsoft
Mobile.
13. Aktivitas Sosial dan Berbagi Lokasi
You may use features in the Service to share your location, status, content,
Materials or personal information or to interact with other users, sites and
services. By using these features you agree that Microsoft Mobile may use
and provide that information to other services and persons with whom you
choose to interact or share this information. Users of these services and

persons, such as your contacts, may see your location, status and/or personal
information. In using these features you agree not to share information,
Content or Material or to link to any service or site that: (a) contains content or
other material that is illegal or inappropriate; or (b) exploits intellectual
property rights without authorisation or encourages users to piracy. Any
interaction does not involve Microsoft Mobile and is solely between you and
the other user(s)
14. Ketersediaan dan Persyaratan Teknis
Ketersediaan Konten dan Layanan mungkin bervariasi dan sepenuhnya
tunduk pada kebijakan Microsoft Mobile. Microsoft Mobile secara tersurat
menyanggah semua representasi atau garansi bahwa Konten atau Layanan
tertentu akan tersedia. Layanan mungkin tidak tersedia di beberapa negara
dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa yang dipilih. Layanan,
pengoperasian, dan beberapa fitur juga mungkin bergantung pada jaringan,
kompatibilitas perangkat yang digunakan dan format konten yang didukung.
Untuk mengakses Layanan, Anda mungkin perlu mengunduh Software
tertentu yang dikembangkan oleh Microsoft Mobile atau pihak lain.
Berdasarkan kebijakannya sendiri, Microsoft Mobile dapat mengubah,
mengoreksi, atau menghentikan Layanan seluruhnya atau sebagian. Layanan
mungkin tidak tersedia selama masa rehat pemeliharaan atau waktu lainnya.
Untuk memastikan Anda memiliki software dan aplikasi perangkat terbaru,
perangkat Anda mungkin akan memeriksa ketersediaan pembaruan software
dari Microsoft Mobile secara otomatis. Jika ada yang terdeteksi, Anda akan
diminta untuk menyetujui instalasi. Anda dapat menonaktifkan pemeriksaan
pembaruan otomatis melalui pengaturan dalam perangkat Anda. Anda juga
dapat menginstal software melalui saluran pembaruan software yang tersedia.
Jika Microsoft Mobile menganggap suatu pembaruan Software penting atau
sangat diperlukan, Anda mungkin tidak dapat melanjutkan penggunaan
Software versi sebelumnya. Microsoft Mobile mungkin mencegah Anda
menggunakan Software atau Layanan versi sebelumnya sebelum Anda
menginstal pembaruan.
Microsoft Mobile dapat menonaktifkan Konten atau Software yang dimuat
dalam akun Layanan Anda karena suatu alasan dan menghapus Konten atau
Software dan/atau menonaktifkan salinan aplikasi apa pun pada perangkat
Anda untuk melindungi Layanan, penyedia aplikasi, operator nirkabel yang
jaringannya Anda gunakan mengakses layanan, atau pihak lain yang
terpengaruh atau dapat terpengaruh.

Layanan tertentu mungkin merupakan versi pra-rilis, misalnya rilis beta, dan
mungkin tidak dapat bekerja seperti halnya versi finalnya. Microsoft Mobile
dapat mengubah versi Layanan atau Software apa pun secara signifikan atau
memutuskan untuk tidak merilis versi finalnya.
15. Tautan ke Situs dan Konten Pihak Ketiga
Microsoft Mobile dapat menyertakan akses ke situs dan layanan di Internet
atau klien yang telah dimuat sebelumnya yang memungkinkan Anda untuk
berinteraksi dengan situs dan layanan yang dimiliki atau dioperasikan oleh
pihak ketiga dan bukan merupakan bagian dari Layanan. Anda harus
meninjau dan menyetujui syarat dan ketentuan berbagai situs atau layanan ini
sebelum menggunakan situs atau layanan tersebut.
Microsoft Mobile tidak memiliki kontrol atas konten, situs, atau layanan pihak
ketiga tersebut dan tidak bertanggung jawab terhadap layanan yang
disediakan atau materi yang dibuat atau dipublikasikan pada situs atau
layanan atau pihak ketiga ini. Tautan ke situs pihak ketiga tidak menyiratkan
bahwa Microsoft Mobile mendukung situs tersebut maupun produk atau
layanan yang dirujuk di dalam situs itu.
Selain itu, Anda dan pengguna lainnya dapat membuat konten dan tautan ke
konten dalam Layanan yang belum diserahkan ke Layanan. Microsoft Mobile
tidak bertanggung jawab terhadap jenis konten atau tautan ini.
16. Iklan
Layanan dapat menyertakan iklan. Iklan dapat ditargetkan pada konten atau
informasi yang disimpan pada Layanan, pertanyaan yang dibuat melalui
Layanan, atau informasi lainnya.
17. Data Pribadi
Kebijakan Privasi dan informasi privasi tambahan yang disediakan kepada
Anda mengatur penggunaan data pribadi Anda.
18. Batasan Tanggung Jawab Hukum
Layanan disediakan atas dasar “APA ADANYA” dan “SEBAGAIMANA
TERSEDIA”. Microsoft Mobile tidak menjamin bahwa Layanan tidak akan

terganggu atau bebas kesalahan atau virus. Tidak ada jaminan dalam bentuk
apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada,
jaminan-jaminan atas hak, non-pelanggaran, daya jual, atau kecocokan untuk
keperluan tertentu, dibuat sehubungan dengan ketersediaan, akurasi,
keandalan, informasi, atau konten Layanan. Anda setuju secara tersurat dan
mengetahui bahwa risiko penggunaan Layanan Anda tanggung sendiri dan
bahwa Anda akan disajikan konten dari berbagai sumber.
Kecuali kewajiban hukum atas kematian atau cedera diri yang disebabkan
oleh kelalaian berat atau kesalahan tindakan yang disengaja, dalam keadaan
apa pun Microsoft Mobile tidak bertanggung jawab terhadap kerugian tidak
langsung, insidental, akibat hukum atau konsekuensial yang diakibatkan oleh
penggunaan atau ketidakmampuan Anda untuk menggunakan Layanan.
19. Ganti Rugi
Anda setuju untuk melindungi dan mengganti kerugian Microsoft Mobile dari
dan terhadap semua klaim pihak ketiga dan semua kewajiban hukum,
penilaian, kerugian, biaya atau kerusakan yang diakibatkan atau yang timbul
dari (i) pelanggaran Anda atas Ketentuan ini, (ii) pelanggaran atau
penyalahgunaan Anda terhadap hak atas kekayaan intelektual, hak lain atau
privasi pihak ketiga, atau (iii) penyalahgunaan Layanan oleh pihak ketiga yang
dapat ditimbulkan oleh kegagalan Anda untuk mengambil langkah yang
diperlukan dalam melindungi nama pengguna dan kata sandi Anda terhadap
penyalahgunaan.
20. Lain-lain
20.1 Pilihan Hukum
Ketentuan ini diatur oleh hukum Finlandia tanpa mengindahkan konflik dalam
ketetapan-ketetapan hukumnya.
20.2 Kekuatan Hukum
Ketentuan ini tidak mengecualikan atau membatasi hak wajib apa pun yang
Anda miliki di negara tempat tinggal Anda yang tidak dapat dilepaskan
menurut hukum. Jika satu ketetapan dalam Ketentuan ini dianggap tidak sah,
ketetapan lainnya tidak akan terpengaruh dan ketetapan yang tidak sah akan
diganti dengan ketetapan sah yang paling mirip dengan hasil dan keperluan
Ketentuan ini. Seandainya satu atau beberapa ketetapan dalam Ketentuan ini

tidak relevan dengan penggunaan Anda atas Layanan ini, hal itu tidak akan
memengaruhi kekuatan hukum atau pemberlakuan ketetapan lain dalam
Ketentuan ini atau Ketentuan ini secara keseluruhan. Jika ada konflik antara
Ketentuan Layanan Microsoft Mobile ini dan Kebijakan Privasi ini, maka yang
berlaku adalah Ketentuan Layanan Microsoft Mobile. Ketetapan dalam
Ketentuan yang ditujukan untuk tetap berlaku saat penghentian pendaftaran
Anda, akan tetap berlaku setelah penghentian.
20.3 Perubahan dalam Ketentuan
Microsoft Mobile dapat mengubah Ketentuan kapan saja tanpa
pemberitahuan sebelumnya. Jika Ketentuan berubah secara materiil atau
berkebalikan, Microsoft Mobile akan memberikan pemberitahuan tersendiri
yang memberitahukan perubahan tersebut. Anda bertanggung jawab untuk
meninjau Ketentuan secara berkala. Penggunaan berkelanjutan Anda
terhadap Layanan menyatakan persetujuan Anda terhadap segala perubahan
dan modifikasi.
21. Kekayaan Intelektual
Layanan, Konten, dan Software dilindungi oleh hukum hak cipta internasional.
Microsoft Mobile mengklaim hak cipta dalam Layanan, Konten, dan Software
miliknya sejauh yang diizinkan oleh hukum. Sesuai dengan Ketentuan ini,
Microsoft Mobile memiliki semua hak, hak hukum dan kepentingan dalam
Layanan, Kontennya, Software dan dalam semua produk, software, dan hak
kekayaan Microsoft Mobile lainnya yang diberikan kepada Anda atau
digunakan oleh Anda melalui Layanan.
22. Pengalihan Hak
Microsoft Mobile dapat mengalihkan hak dan kewajibannya menurut
Ketentuan ini kepada induk perusahaannya, anak perusahaannya, atau
kepada perusahaan apa pun yang sama-sama dikendalikan oleh Microsoft
Mobile. Selain itu, Microsoft Mobile dapat mengalihkan hak dan kewajibannya
dalam Ketentuan ini kepada pihak ketiga sehubungan dengan merger,
akuisisi, penjualan aset, akibat pemberlakuan hukum atau lainnya.

