
SYARAT PENGGUNAAN SITUS DAN 
TOOLBOX 
Syarat Penggunaan Situs dan Toolbox (selanjutnya disebut sebagai „Kebijakan”) diposting pada dan 
efektif mulai dari 9 Agustus 2018. 

1. DEFINISI 

Layanan Terhubung berarti layanan berbasis lokasi (pencarian lokal, informasi lalu lintas, 
harga bahan bakar, informasi cuaca, dll.) yang membutuhkan semacam konektivitas online 
(akses data melalui kartu SIM, Bluetooth, akses internet nirkabel, atau penerima TMC, dll.) 
pada Perangkat Anda. 

Konten berarti peta, objek wisata, konten 3D, suara, file bahasa, dan konten terkait navigasi 
lainnya yang dapat diunggah ke Perangkat Anda dan digunakan dengan Perangkat Lunak 
Anda. 

Perangkat berarti sistem navigasi yang dibangun dalam sepeda motor Anda. 

NNG berarti NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, yang 
menyediakan Perangkat Lunak dan Produk. 

Kantor terdaftar: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hongaria. 

Pengadilan pendaftaran: 
Pengadilan Daerah Ibu Kota Budapest (Fővárosi 
Törvényszék) 

Nomor pendaftaran 
perusahaan: 

Cg.01-09-891838 

Nomor pajak: 13357845-2-44 
Alamat email: info@naviextras.com 

Situs web: www.nng.com 
Produk berarti Pembaruan, Konten, dan Layanan Terhubung. 

Situs berarti harleydavidson.welcome.naviextras.com dan subdomainnya. 

Perangkat Lunak berarti perangkat lunak navigasi yang dijalankan pada Perangkat Anda. 

Toolbox berarti alat perangkat lunak gratis untuk PC dan OSX, yang digunakan untuk 
mengunduh Pembaruan dan Produk dari server NNG dan mengunggahnya ke Perangkat. 

Pembaruan berarti pembaruan Konten dan Perangkat Lunak yang disediakan oleh 
produsen Perangkat atau pengembang Perangkat Lunak Anda, yang menyediakan fitur 
tambahan, versi Konten baru, atau memperbaiki masalah Perangkat Lunak yang sudah 
diketahui. 

Pengguna atau "Anda” berarti pengunjung Situs dan/atau Toolbox yang terdaftar maupun 
tidak terdaftar. 

2. PENGGUNAAN SITUS DAN TOOLBOX 

1. Tujuan dokumen ini 

1. Dokumen ini memaparkan syarat penggunaan Situs dan Toolbox. Bacalah 
syarat dan ketentuan ini dengan saksama! 
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2. Dengan menggunakan Situs dan Toolbox dengan cara apa pun, Anda 
menerima semua syarat dan ketentuan di dalam dokumen ini. Anda juga 
setuju bahwa kami dapat mengubah dan/atau merevisi dokumen ini sesuai 
kebijaksanaan kami, dan, dengan menggunakan Situs dan Toolbox setelah 
tanggal efektif amendemen/revisi, Anda setuju untuk terikat oleh revisi dan 
amendemen ini. Sebaiknya Anda mengunjungi Situs dan Toolbox sesering 
mungkin untuk mendapatkan informasi terkini. 

3. Jika Anda tidak setuju dengan syarat dan ketentuan ini, kami minta agar 
Anda segera berhenti menggunakan Situs dan Toolbox ini. 

2. Pengoperasian Situs dan Toolbox 

1. Situs dan Toolbox dioperasikan oleh NNG. 

3. Layanan disediakan oleh Situs dan Toolbox 

▪ Deskripsi terperinci dari Pembaruan, Konten navigasi untuk Pengguna 
melalui pengiriman elektronik (mengunduh dari internet); 

▪ Kemungkinan untuk membeli atau mengunduh Produk pada Perangkat 
Anda; 

▪ Kemungkinan untuk berlangganan buletin. 
4. Pendaftaran di Toolbox 

0. Pendaftaran Pengguna 

Beberapa fitur Toolbox hanya tersedia untuk Pengguna terdaftar. Membeli 
Pembaruan, Konten, atau Layanan Terhubung mewajibkan pendaftaran 
Pengguna. Pendaftarannya mudah dan gratis. Data pribadi Pengguna harus 
diproses sesuai dengan ketentuan di dalam kebijakan privasi yang terdapat 
dalam Situs atau Toolbox ini. 

Jangan berbagi nama pengguna dan/atau kata sandi Anda dengan pihak 
ketiga mana pun, atau memberikan akses ke Toolbox kepada pihak ketiga 
mana pun dengan data login Anda. Anda memikul tanggung jawab atas 
penggunaan yang tidak sah atas nama pengguna atau kata sandi yang 
diberikan kepada Anda. 

Anda dapat menghapus profil Anda (dengan semua data pribadi Anda) di 
Toolbox kapan saja. 

5. Konten yang tersedia pada Situs dan di Toolbox 

0. Teks, ilustrasi, dan gambar yang ditampilkan pada Situs dan Toolbox adalah 
untuk tujuan informasi saja dan tidak boleh dianggap sebagai penawaran. 
NNG tidak membuat pernyataan apa pun mengenai kebenaran, akurasi, 
ketepatan waktu, atau kelengkapan konten yang tersedia pada Situs dan di 
Toolbox. NNG berhak mengubah informasi tersebut kapan saja, tanpa 
pemberitahuan sebelumnya. Informasi yang diumumkan pada Situs dan di 
Toolbox dapat merujuk ke produk, program, atau layanan yang tidak tersedia 
di negara Anda. Rujukan tersebut tidak berarti bahwa NNG bermaksud 
menjual produk, program, atau layanan tersebut di negara Anda. 

1. NNG tidak bertanggung jawab atas kerusakan langsung atau konsekuensial, 
kehilangan keuntungan, atau biaya tambahan, atau kerusakan apa pun yang 
timbul karena penggunaan Situs atau Toolbox, atau atas konten yang palsu, 
tidak benar, atau tidak lengkap. 



6. Kewajiban Pengguna  

0. Anda setuju untuk tidak mencampuri, mengganggu, atau mencoba untuk 
mengganggu atau mengacaukan operasi Situs dan Toolbox atau jaringan 
yang terhubung dengan Situs dan Toolbox, dan setuju untuk mematuhi 
semua kebijakan keamanan. 

1. Pengguna tidak boleh mengunggah atau mempublikasikan konten apa pun 
pada Situs atau di Toolbox yang ilegal dari segi apa pun (hak cipta atau 
ilegal karena alasan moral atau alasan lainnya). 

7. Membatasi akses Pengguna 

NNG kapan saja dapat membatasi akses Anda ke Situs atau Toolbox atau ke 
beberapa bagian Situs atau Toolbox atas kebijaksanaannya sendiri, sebagaimana 
mestinya atau perlunya demi alasan keamanan atau bisnis, sebagai akibat dari 
tuduhan atau dugaan pelanggaran atas syarat-syarat ini, atau untuk melindungi hak 
kekayaan intelektual. Situs dan Toolbox juga dapat menerapkan pembatasan pada 
beberapa fitur atau membatasi akses Anda ke sebagian atau semua bagian Situs 
dan Toolbox tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa kewajiban apa pun 
atasnya. NNG dapat menghapus akun Pengguna mana pun dan/atau 
menangguhkan login Pengguna tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

8. Ketersediaan Situs dan Toolbox 

Kami tidak menjamin pengoperasian, ketersediaan atau waktu aktif Situs dan 
Toolbox yang dapat diandalkan selama 24 jam 7 hari, tetapi kami melakukan semua 
upaya yang wajar untuk memastikan ketersediaan yang tinggi. 

 


