
TERM & CONDITIONS 

Selamat datang di website GUHRING.co.id, situs GUHRING.co.id dikelola oleh PT Guhring Indonesia 

(selanjutnya disebut 'kami'). Terms and Condition of Use berikut adalah ketentuan dalam pengunjungan 

situs, konten, layanan dan fitur yang ada di website GUHRING.co.id. 

 

Harapan kami Anda membaca Terms and Condition of Use ini dengan seksama. Dengan mengakses dan 

menggunakan website GUHRING.co.id, berarti Anda telah memahami dan menyetujui untuk terikat dan 

tunduk dengan semua peraturan yang berlaku di situs ini. Jika Anda tidak setuju untuk terikat dengan 

semua peraturan yang berlaku, silakan untuk tidak mengakses situs ini. 

 

PERUBAHAN Terms and Condition of Use 

Kami setiap saat dapat mengubah, mengganti, menambah atau mengurangi Terms and Condition of Use 

ini. Anda terikat oleh setiap perubahan tersebut dan oleh sebab itu secara berkala harus melihat halaman 

ini untuk memeriksa Terms and Condition of Use yang berlaku dan mengikat Anda. 

 

PENAMBAHAN Terms and Condition of Use 

Beberapa area atau layanan dari website GUHRING.co.id, seperti halaman di mana Anda dapat 

mengunggah atau mengunduh dokumen atau berkas, dapat memiliki panduan dan peraturan 

pengunjungan yang akan menambah Terms and Condition of Use ini. Dengan menggunakan layanan-

layanan tersebut, Anda setuju untuk terikat dengan petunjuk dan peraturan pengunjungan yang berlaku 

tersebut. 

 

PERUBAHAN website GUHRING.co.id 

Kami dapat tidak meneruskan atau mengubah layanan atau fitur pada website GUHRING.co.id sewaktu-

waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

Pengunjung yang terdaftar 

Layanan pada situs ini, hanya disediakan untuk pengunjung yang telah mendaftar dan pengunjung harus 

mendaftar dengan memberikan data-data yang benar di lengkapi dengan user ID untuk menggunakannya. 

Sebagai pengunjung yang terdaftar, Anda diwajibkan untuk mengikuti segala peraturan pengunjungan 

layanan tersebut. 

 

 

 



KEWAJIBAN PENGUNJUNG 

Pengunjung website GUHRING.co.id harus berumur 17 tahun ke atas dan harus tunduk pada hukum dan 

peraturan perundangan dalam wilayah Republik Indonesia. 

 

Anda dilarang untuk memuat atau meneruskan melalui website GUHRING.co.id materi atau hal lainnya 

yang: 

1. Memuat atau meneruskan melalui website GUHRING.co.id materi atau hal lainnya yang 

menyinggung, memicu pertentangan dan atau permusuhan antar Suku, Agama, Ras, dan Antar 

Golongan (SARA). 

2. Melanggar hukum, mengancam, menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan, 

memperdaya, curang, atau menimbulkan kebencian pada orang atau golongan tertentu. 

3. Melanggar atau menyalahi hak orang lain, termasuk tanpa kecuali, hak paten, merek dagang, 

rahasia dagang, hak cipta, publisitas atau hak milik lainnya. 

4. Menganiaya, melecehkan, merendahkan atau mengintimidasi individu atau grup individu 

berdasarkan agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia atau cacat fisik. 

5. Melanggar norma kesusilaan, cabul, pornografi. 

6. Menganjurkan atau menyarankan perbuatan yang melanggar hukum. 

7. Memuat kata-kata atau gambar-gambar yang kasar, kotor, jorok, dan sumpah serapah. 

8. Menyebarkan ideologi atau ajaran tertentu yang pada prinsipnya dilarang oleh hukum yang 

berlaku di wilayah Republik Indonesia. 

9. Menyebarkan berkas atau program yang mengandung virus atau kode komputer lainnya yang 

merusak, mengganggu, dan/atau membatasi fungsi dari perangkat lunak atau perangkat keras 

komputer dan/atau peralatan komunikasi, dan/atau memperbolehkan penggunaan komputer 

dan/atau jaringan komputer yang tidak sah. 

 

Dalam penggunaan website GUHRING.co.id. Anda setuju untuk: 

1. Memberikan informasi yang akurat, baru dan lengkap tentang diri Anda saat mengisi formulir 

pendaftaran pada website GUHRING.co.id. 

2. Menjaga keamanan sandi (password) dan identifikasi Anda. 

3. Menjaga dan secara berkala memperbarui informasi tentang diri Anda dan informasi lainnya 

secara akurat, baru dan lengkap. 

4. Menerima seluruh risiko dari akses ilegal atas informasi dan data registrasi. 

5. Bertanggung jawab atas perlindungan dan pencadangan data dan/atau peralatan yang 

digunakan. 

6. Anda tidak diperbolehkan menggunakan website GUHRING.co.id dalam kondisi atau cara apapun 

yang dapat merusak, melumpuhkan, membebani dan/atau mengganggu server atau jaringan 

website GUHRING.co.id. Anda juga tidak diperbolehkan untuk mengakses layanan, akun 

pengguna, sistem komputer atau jaringan secara tidak sah, dengan cara perentasan (hacking), 

password mining, dan/atau cara lainnya. 



7. Kami akan bekerja sama secara penuh dengan setiap pejabat penegak hukum atau perintah 

pengadilan yang meminta atau mengarahkan kami untuk mengungkapkan identitas dari siapapun 

yang memuati materi atau informasi seperti tersebut di atas. 

 

Penggunaan yang diijinkan 

Anda memiliki hak yang terbatas, dapat dicabut, tak dapat ditransfer, dan tidak eksklusif untuk 

menggunakan website ini semata-mata hanya untuk keperluan informasional atau mengevaluasi 

perusahaan kami beserta produk dan layanannya. 

Anda tidak diizinkan menggunakan isi website kami untuk keperluan, maksud atau tujuan lain tanpa 

pernyataan tertulis terlebih dahulu dari kami. Sebagai contoh, tapi tidak terbatas: 

1. Anda tidak diperbolehkan atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan frame 

terhadap isi website kami atau menampilkan isi website kami bersamaan dengan website lain 

tanpa izin tertulis dari kami. 

2. Melakukan co-brand terhadap website kami atau bagian mana pun dari website kami tanpa izin 

tertulis dari kami terlebih dahulu. Definisi "co-brand" adalah menampilkan nama, merek, logo 

atau atribut atau identifikasi dari seseorang atau sebuah perusahaan dengan tujuan memberi 

kesan kepada kalangan umum bahwa pihak bersangkutan adalah berhubungan atau anggota 

atau bahkan cabang dari merek tersebut. 

 

Pemblokiran atau penghapusan akun 

Kami berhak untuk memblok dan menghapus akun pengguna yang dalam pelanggaran langsung dalam 

syarat dan ketentuan kami, atau mereka yang mengalami gangguan, kekacauan atau yang 

mengindikasikan masalah diantara komunitas pengguna di Fimela.com. 

 

HAK MILIK 

Seluruh rancangan desain, gambar, artwork, audio, video serta kode pemrograman (selanjutnya disebut 

"konten") dalam situs GUHRING.co.id adalah hak cipta milik Kami. Anda tidak diperkenankan untuk 

memodifikasi, menyalin, mengubah atau menambah rancangan desain, gambar, artwork, audio, video 

serta kode pemrograman dalam fasilitas ini dalam keadaan atau kondisi apapun. 

 

LISENSI PENGUNJUNG website GUHRING.co.id 

Anda diperkenankan untuk menggunakan website GUHRING.co.id dan konten yang ditawarkan website 

GUHRING.co.id hanya untuk keperluan pribadi, bukan tujuan komersial. Anda dapat menggunakan konten 

yang diperbolehkan untuk diunggah, seperti foto dan video, untuk keperluan pribadi dan sesuai peraturan 

pada konten yang dimaksud. 

 



Anda tidak diperkenankan memproduksi ulang, mencetak, menyalin, menyimpan, mempublikasikan, 

menayangkan, menyebarkan, memodifikasi, menerjemahkan, menerbitkan, mentransfer, menjual, 

meminjamkan, dan/atau mendistribusikan konten website GUHRING.co.id tanpa ijin tertulis dari Kami. 

 

KONTEN yang dimuat untuk konsumsi publik 

Beberapa area atau layanan di website GUHRING.co.id memungkinkan Anda untuk memuat atau 

mengirim konten yang dapat diakses dan dilihat oleh pengunjung lainnya, termasuk masyarakat umum. 

Anda hanya diperkenankan untuk memuat atau mengirim konten pada halaman publik di website 

GUHRING.co.id yang Anda ciptakan sendiri atau Anda memiliki izin untuk memuatnya. Anda tidak 

diperkenankan memuat konten yang melanggar Terms and Condition of Use ini. Kami tidak mengklaim 

kepemilikan dari konten yang Anda muat. Namun, dengan memuat konten pada area publik website 

GUHRING.co.id, Anda memberikan jaminan pada kami, afiliasi dan distributor kami untuk menggunakan, 

menyalin, menayangkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mengadaptasi, dan mempromosikan 

konten tersebut di berbagai media. 

 

PENGAWASAN 

Anda setuju bahwa kami tidak bertanggung jawab atas konten yang disediakan pihak lain. Kami tidak 

memiliki kewajiban untuk memeriksa konten tersebut, tapi kami berhak menolak untuk memuat atau 

menyunting konten yang dikirim. Kami memiliki hak untuk menghapus konten untuk berbagai alasan, tapi 

kami tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut. 

 

PRIVACY POLICY 

Privacy policy website GUHRING.co.id mengungkapkan kebijakan penanganan data-data pribadi Anda 

pada saat Anda mengakses website GUHRING.co.id. penggunaan website GUHRING.co.id secara rutin dan 

terus menerus menunjukkan persetujuan Anda pada Privacy Policy kami. 

 

LINK SITUS LAIN 

Website GUHRING.co.id mungkin menyediakan tautan (link) ke berbagai situs pihak ketiga, termasuk 

tautan yang disediakan pada halaman hasil pencarian. Beberapa tautan situs tersebut mungkin 

mengandung materi yang tidak menyenangkan, tidak sesuai hukum atau tidak akurat. Tautan tersebut 

tidak memperlihatkan bahwa kami menyetujui situs pihak ketiga tersebut. Anda mengetahui dan 

menyetujui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas konten atau materi lainnya yang ada pada situs 

pihak ketiga tersebut. Setiap perjanjian dan transaksi antara Anda dan pengiklan yang ada di 

GUHRING.co.id adalah antara Anda dan pengiklan dan Anda mengetahui dan setuju bahwa kami tidak 

bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau klaim yang mungkin disebabkan oleh perjanjian atau 

transaksi antara Anda dengan pengiklan, tautan tersebut ditujukan hanya sebagai bahan referensi Anda. 



GUHRING.co.id tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, dan kebenaran materi dalam 

website-website tersebut. 


