
 

 

KETENTUAN PENGGUNAAN 

Tanggal Berlaku: 28 Juli 2022 

1. Pendahuluan 

Situs dan aplikasi seluler ini, atau layanan online lain (“Situs”) dioperasikan 

oleh Brunswick Corporation. Ketentuan Penggunaan ini (“Ketentuan”) berlaku 

untuk penggunaan Situs dan kontrak atau situs web lain yang menyertakan 

Ketentuan ini sebagai referensi. Di seluruh Situs, istilah “Brunswick” dan 

“kami” mengacu pada Brunswick Corporation dan perusahaan afiliasi atau 

anak perusahaannya bersama dengan direktur, pejabat, karyawan, agen, 

kontraktor independen, dan perwakilannya. Brunswick mengoperasikan Situs, 

termasuk semua informasi, alat, produk, barang, dan layanan yang disediakan 

Situs kepada individu hanya untuk penggunaan nonkomersial dan tunduk pada 

Ketentuan ini (masing-masing disebut “Anda” atau “Pengguna”, dan secara 

bersama-sama disebut “Anda” atau “Para Pengguna”). Untuk menghindari 

keraguan, istilah “Situs” (i) mencakup situs web apa pun yang dimiliki atau 

dioperasikan oleh Brunswick atau afiliasi atau anak perusahaan Brunswick 

yang mencakup Ketentuan ini melalui penyebutan (“Situs Afiliasi 

Brunswick”) dan (ii) akan ditafsirkan sebagai Situs ini atau Situs Afiliasi 

Brunswick lain yang berlaku yang diakses atau digunakan oleh Anda. 

Ketentuan ini berlaku mulai Tanggal Berlaku yang disebutkan di atas. 

Tindakan mengakses atau menggunakan Situs menandakan persetujuan Anda 

terhadap Ketentuan ini tanpa batasan atau syarat. Jika Anda tidak setuju dengan 

Ketentuan ini, Anda sebaiknya tidak mengakses atau menggunakan Situs ini. 

Brunswick berhak untuk sewaktu-waktu mengubah Ketentuan ini dan konten 

Situs, termasuk fitur, ketersediaan, atau operasi Situs, atas pertimbangan kami 

sendiri dengan menerbitkan konten yang diperbarui atau diubah pada Situs. 

Semua perubahan tersebut akan segera berlaku. Anda setuju untuk memantau 

Situs untuk semua perubahan yang dilakukan di Situs, dan bahwa dengan terus 

menggunakan Situs setelah pengumuman perubahan apa pun, Anda 

menyatakan bahwa Anda memahami dan menyetujui perubahan tersebut. 

Ketentuan tambahan atau yang berbeda dapat berlaku untuk beberapa produk, 

atau bagian dari Situs, seperti jaminan produk atau ketentuan layanan tertentu. 

Ketentuan tersebut akan diumumkan untuk produk tertentu atau pada Situs 



 

 

sehubungan dengan penawaran terkait dan akan berlaku jika timbul 

pertentangan dengan Ketentuan ini untuk produk, layanan, atau fitur Situs 

tersebut. 

Situs dapat berisi tautan ke barang, layanan, atau konten yang tidak kami 

kendalikan, termasuk situs web, aplikasi, atau produk pihak ketiga yang 

tersedia untuk dibeli (“Konten Pihak Ketiga’). Tautan ke Konten Pihak Ketiga 

disediakan hanya untuk kemudahan. Brunswick tidak bertanggung jawab dan 

menafikan semua tanggung jawab sehubungan dengan Konten Pihak Ketiga. 

Tindakan penyediaan tautan bukan merupakan dukungan atau rekomendasi 

Konten Pihak Ketiga dari Brunswick. Penggunaan Konten Pihak Ketiga 

tunduk pada syarat dan ketentuan terkait yang diumumkan atau disediakan di 

situs web atau aplikasi yang ditautkan dan bukan pada Ketentuan ini. Terakhir, 

Beberapa produk Brunswick ditawarkan oleh pedagang independen atau 

peritel pihak ketiga, dan pembelian produk tersebut tunduk pada syarat dan 

ketentuan penjualan, penyewaan, atau kontrak cicilan ritel yang berlaku, atau 

jenis perjanjian lainnya dan bukan pada Ketentuan ini. 

2. Kebijakan Privasi 

Kami memiliki Kebijakan Privasi (www.brunswick.com/privacy-policy) yang 

berlaku untuk Situs. Kebijakan tersebut berisi informasi penting tentang cara 

kami mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan informasi tentang 

Anda. Kami mendorong Anda untuk membaca Kebijakan tersebut sehingga 

Anda akan memahami pilihan Anda terkait perlindungan informasi pribadi 

Anda. Kebijakan Privasi kami dianggap sebagai bagian dari Ketentuan ini. 

Untuk menghindari keraguan, setiap keluhan, sengketa, gugatan, atau proses 

hukum terkait Kebijakan Privasi kami atau sehubungan dengan cara kami 

mengumpulkan, memproses, atau menggunakan informasi pribadi Anda akan 

diselesaikan dan diputuskan sesuai dengan Ketentuan ini. 

3. Kemampuan untuk Menerima Ketentuan Penggunaan 

Anda menegaskan bahwa Anda berusia di atas usia dewasa secara hukum, 

dapat mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum berdasarkan 

undang-undang yang berlaku, dan sepenuhnya sanggup dan kompeten 

mengikuti syarat, ketentuan, kewajiban, afirmasi, pernyataan, dan jaminan. 

Anda setuju untuk menaati dan mematuhi Ketentuan ini. 

http://www.brunswick.com/privacy-policy
http://www.brunswick.com/privacy-policy


 

 

4. Keakuratan, Kelengkapan, dan Ketepatan Waktu Informasi 

Walaupun Brunswick melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk 

memastikan semua informasi yang disertakan dalam Situs ini sudah benar dan 

tepat waktu, Brunswick tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, dan 

ketepatan waktu informasi pada Situs. Brunswick tidak bertanggung jawab 

atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak tepat waktu yang 

disertakan dalam Situs.  

Brunswick tidak menyatakan atau menjamin bahwa semua produk atau 

layanan yang dijelaskan atau disebutkan pada Situs saat ini tersedia untuk 

dijual atau sedang diproduksi, atau telah diuji untuk penggunaan komersial. 

Terlepas dari semua informasi yang disajikan dalam Situs, Brunswick berhak, 

tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk sewaktu-waktu menghentikan produk 

atau layanan apa pun, termasuk model, suku cadang, aksesori, dan item 

lainnya, atau untuk mengubah harga atau spesifikasi untuk penjualan di masa 

mendatang tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Anda. Informasi 

pada Situs bukan merupakan penawaran mengikat untuk membeli atau menjual 

produk atau layanan apa pun, atau untuk menjadikan produk atau layanan apa 

pun tersedia di wilayah Anda. Brunswick juga tidak menyatakan atau 

menjamin bahwa kesempatan kerja yang dijelaskan atau disebutkan dalam 

Situs saat ini tersedia. Informasi pada Situs terkait lowongan pekerjaan bukan 

merupakan penawaran pekerjaan yang mengikat. 

5. Penggunaan Situs dan Standar Perilaku 

Situs ini merupakan kekayaan intelektual Brunswick yang berharga. Anda 

setuju untuk tidak menyalahgunakan Situs atau kontennya dan bahwa Anda 

tidak akan melakukan, atau mencoba melakukan, atau mendorong, atau 

membantu orang lain untuk melakukan, hal-hal berikut: 

• Mengacaukan atau mengganggu operasi dan navigasi normal Situs atau 

ketersediaan Situs bagi Pengguna lain; 

• Mengakali langkah-langkah apa pun yang kami gunakan untuk 

membatasi akses ke Situs atau konten tertentu yang tersedia pada Situs; 

• Mengakses Situs menggunakan “robot”, “spider”, “scraper” jenis apa 

pun atau cara-cara otomatis lainnya kecuali secara khusus diizinkan oleh 

kami secara tertulis; 



 

 

• Memberikan atau menggunakan nama, alamat email, atau informasi 

kontak palsu lainnya, berkedok sebagai seseorang atau entitas, atau salah 

dalam menggambarkan identitas Anda, afiliasi Anda, atau asal material 

yang Anda kirim; 

• Menampilkan Situs, atau konten apa pun dari Situs, dalam sebuah 

“kerangka” atau lainnya yang berhubungan dengan konten atau merek 

dagang lainnya, atau dengan cara lain yang dapat menghilangkan 

pendapatan Brunswick atau secara keliru menyatakan hubungan antara 

kami dan pihak ketiga mana pun; 

• Menggunakan Situs atau kontennya untuk penggunaan komersial, 

termasuk pengumpulan atau penggunaan informasi terkait penawaran 

produk kami, deskripsi, gambar, harga, dan volume penjualan, kecuali 

jika diizinkan secara khusus dan secara tertulis oleh kami; 

• Mencantumkan tautan apa pun ke Situs dari situs komersial apa pun 

selain situs web resmi dari distributor produk Brunswick; 

• Mengirimkan virus, spyware, adware, atau kode berbahaya lainnya ke 

atau melalui Situs, atau komunikasi kampanye politik, surat berantai, 

surat massal, atau semua jenis “spam”; 

• Membongkar, mendekompilasi, atau merekayasa balik perangkat lunak 

atau teknologi lain yang digunakan dalam atau tersedia melalui Situs; 

• Menggunakan Situs untuk mengiklankan atau mempromosikan barang 

atau layanan selain produk dan layanan Brunswick; 

• Menggunakan Situs untuk mengirimkan atau mengumpulkan informasi 

pribadi pengguna lain; 

• Menggunakan Situs, atau konten apa pun dari Situs, untuk mengiklankan 

atau menawarkan untuk orang, entitas, atau hal lain, atau untuk bersaing 

dengan kami atau bertindak secara ilegal atau jahat terhadap kepentingan 

bisnis atau reputasi kami; 

• Menggunakan Situs untuk tujuan mengeksploitasi, merugikan, atau 

mencoba mengeksploitasi atau merugikan orang lain; 

• Terlibat dalam perilaku lain yang membatasi atau menghambat 

penggunaan atau penggunaan Situs oleh siapa pun, atau sebagaimana 

ditentukan oleh kami, yang dapat merugikan Brunswick atau pengguna 

Situs, atau menimbulkan kewajiban bagi mereka; atau 

• Menggunakan Situs dengan cara apa pun yang melanggar hukum atau 

peraturan federal, negara bagian, setempat, atau internasional yang 



 

 

berlaku (termasuk tanpa batasan hukum apa pun mengenai ekspor data 

atau perangkat lunak dari dan ke Amerika Serikat atau negara lain). 

 

Jika Anda melanggar Pasal ini, kami dapat menghentikan hak akses Anda ke 

Situs, mengambil langkah perbaikan lainnya, dan mengupayakan ganti rugi 

apa pun yang diizinkan oleh hukum. Penghentian akses atau penggunaan Situs 

tidak akan melepaskan atau memengaruhi hak atau ganti rugi yang mungkin 

berhak didapatkan oleh Brunswick secara hukum atau menurut asas 

kesetaraan. 

6. Akun: 

Situs mungkin memberikan kesempatan kepada Anda untuk membuat akun 

pengguna guna mengakses fungsionalitas tertentu yang diberikan melalui Situs 

(“Akun Pengguna”). Pasal ini, “Akun”, menetapkan ketentuan tambahan yang 

berlaku untuk Akun Pengguna. 

Anda hanya boleh membuat dan memegang satu Akun Pengguna untuk Situs, 

dan Anda tidak boleh menggunakan Akun Pengguna orang lain. Informasi 

tertentu diperlukan oleh Brunswick agar Anda dapat membuat Akun 

Pengguna. Kami mungkin meminta Anda memberikan informasi lain yang 

bersifat opsional. Apabila kami meminta informasi dari Anda untuk membuat 

Akun Pengguna, Anda harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap 

kepada Brunswick. Anda juga harus memperbarui akun Anda apabila 

informasi yang Anda berikan kepada kami telah berubah. Anda dapat 

melakukan hal tersebut baik melalui bagian akun di Situs terkait, atau dengan 

menghubungi kami di privacy@brunswick.com. Brunswick dapat 

menggunakan informasi yang Anda berikan saat membuat Akun Pengguna 

seperti yang ditentukan dalam Kebijakan Privasi dan ketentuan lain dalam 

Ketentuan ini. 

Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kredensial autentikasi 

Akun Pengguna Anda, seperti nama login dan kata sandi akun Anda. Anda 

tidak boleh mengizinkan Akun Pengguna Anda digunakan oleh siapa pun 

selain Anda. Anda menerima tanggung jawab atas semua aktivitas dan 

transaksi yang terjadi dalam Akun Pengguna Anda. Jika Anda mempunyai 

alasan kuat bahwa seseorang menggunakan atau mengakses Akun Pengguna 

Anda tanpa izin, segera hubungi kami di privacy@brunswick.com. Kami tidak 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/privacy-policy
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bertanggung jawab atas semua kerugian atau kerusakan akibat penggunaan 

Akun Pengguna Anda tanpa izin. 

Anda mengizinkan kami untuk menggunakan informasi kontak yang Anda 

berikan kepada kami guna berkomunikasi dengan Anda terkait Situs dan 

produk-produk kami. Anda setuju bahwa semua perjanjian, pemberitahuan, 

pengungkapan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada Anda secara 

elektronik, termasuk melalui postingan atau email, memenuhi semua 

persyaratan hukum bahwa semua komunikasi harus dilakukan secara tertulis. 

Anda dapat memilih untuk berhenti menerima email pemasaran dari kami 

dengan mengikuti instruksi penghentian keikutsertaan yang diberikan kepada 

Anda dalam email tersebut. 

Kami berhak untuk menghentikan akses ke Akun Pengguna Anda setiap saat, 

tanpa pemberitahuan, sesuai pertimbangan kami sendiri dengan atau tanpa 

alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya aktivitas atau 

penyalahgunaan. Jika akses ke Akun Pengguna Anda dihentikan, Anda 

mungkin kehilangan akses ke informasi yang tersimpan terkait dengan Akun 

Pengguna Anda, dan semua kredit akun promosi dan bentuk nilai lainnya yang 

mungkin terkait dengan Akun Pengguna Anda. Setelah penghentian, 

Ketentuan ini akan terus berlaku untuk semua penggunaan lain pada Situs yang 

diizinkan bagi Anda untuk melakukannya. 

Situs menyediakan beragam mekanisme untuk menonaktifkan atau menghapus 

Akun Pengguna Anda. Untuk sebagian besar situs kami, Anda dapat masuk ke 

Akun Pengguna kami dan menonaktifkan atau menghapus akun Anda melalui 

pengaturan akun. Dalam beberapa kasus, Brunswick dapat menyimpan 

beberapa informasi akun terkait untuk tujuan pelaporan atau peraturan setelah 

Akun Pengguna dinonaktifkan atau dihapus. 

Harap diperhatikan bahwa jika Anda telah membuat Akun Pengguna dengan 

kami, dan Akun Pengguna tersebut dapat diakses baik melalui situs web atau 

melalui aplikasi seluler (misalnya VesselView), penghapusan aplikasi seluler 

tidak akan menghapus Akun Pengguna Anda. Anda harus mengunjungi situs 

web untuk menghapus Akun Pengguna Anda atau menghubungi kami di 

privacy@brunswick.com. 
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Untuk Akun Pengguna Owner’s Club, agar dapat menghentikan Akun 

Pengguna, Anda harus mengunjungi situs web Owner’s Club dan mengubah 

pengaturan Anda atau mengirim email ke privacy@brunswick.com dan 

memberi tahu kami bahwa Anda ingin menonaktifkan akun Anda dan/atau 

tidak lagi memiliki perahu yang terkait dengan Akun Pengguna Anda. 

7. Forum Komunitas dan Konten Pengguna 

Situs ini mungkin memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan 

komentar atau jika tidak, mengirimkan atau memublikasikan material melalui 

Situs termasuk tetapi tidak terbatas pada, peninjauan produk, blog, bagian “My 

Community,” klub pemilik, dan akun media sosial Brunswick resmi di 

Facebook atau Twitter (secara bersama-sama disebut “Forum Komunitas”). 

Informasi yang Anda berikan kepada kami, selain pesanan produk dan 

informasi pribadi, disebut “Konten Pengguna” dalam Ketentuan ini. Pasal 7 

ini, “Forum Komunitas dan Konten Pengguna,” menyatakan ketentuan 

tambahan yang berlaku bagi Konten Pengguna. 

Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas semua Konten Pengguna yang Anda 

kirimkan ke Situs, termasuk legalitas, keandalan, kepantasan, keaslian, dan 

memiliki hak yang diperlukan untuk menerbitkan Konten Pengguna tersebut. 

Anda dilarang mengirimkan Konten Pengguna yang: (i) palsu, curang, 

memfitnah, mencemarkan, tidak senonoh, mengancam, melanggar hak privasi 

atau publisitas, melanggar hak kekayaan intelektual, kasar, ilegal, atau tidak 

pantas, (ii) mewakili atau mendorong pelanggaran pidana, melanggar hak-hak 

pihak mana pun atau sebaliknya menimbulkan kewajiban atau melanggar 

hukum, atau (iii) melanggar ketentuan Pasal 5, “Penggunaan Situs dan Standar 

Perilaku”. Ketika Anda mengirimkan Konten Pengguna, Anda menyatakan 

dan menjamin bahwa Anda memiliki hak untuk menyediakannya kepada kami, 

bahwa konten tersebut tidak melanggar larangan di atas, dan bahwa konten 

tersebut akurat, tidak palsu, atau tidak menyesatkan. 

Ketika Anda mengirimkan Konten Pengguna, Anda menyatakan dan setuju 

bahwa informasi profil yang Anda berikan terkait dengan Akun Pengguna 

Anda (misalnya nama pengguna Anda) dapat ditampilkan bersamaan dengan 

Konten Pengguna. Anda memberikan kami lisensi noneksklusif, yang berlaku 

di seluruh dunia, bebas royalti, abadi, tidak dapat dibatalkan, dapat dialihkan 

sepenuhnya, dan dapat disublisensikan untuk menggunakan, memperbanyak, 
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membuat karya turunan, mendistribusikan, melaksanakan, menampilkan, dan 

dengan cara lain memanfaatkan Konten Pengguna, termasuk nama pengguna 

Anda, dengan cara apa pun yang saat ini diketahui atau dikembangkan di masa 

depan, dan untuk tujuan apa pun, termasuk untuk pengembangan, produksi, 

dan pemasaran produk kami dan dalam iklan. Anda setuju bahwa (1) Konten 

Pengguna tidak diberikan kepada kami secara rahasia; (2) tidak ada hubungan 

rahasia atau fidusia antara Anda dan kami; dan (3) Anda tidak memiliki 

ekspektasi bahwa kami akan meninjau, menerima, atau memberikan 

kompensasi kepada Anda atas penggunaan Konten Pengguna Anda. 

Untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman, kebijakan kami tidak 

menerima ide kreatif, desain produk, penawaran, rencana bisnis, atau materi 

serupa yang diberikan sebagai Konten Pengguna. Mohon untuk tidak 

memberikan materi tersebut kepada kami. Jika Anda tetap melakukan hal 

tersebut, ayat sebelum ini akan berlaku. 

Selain itu, kami berhak untuk menghapus atau menolak untuk menerbitkan 

Konten Pengguna kapan saja dengan atau tanpa alasan apa pun atas 

pertimbangan kami sendiri, dan untuk mengambil tindakan lain sehubungan 

dengan Konten Pengguna yang kami anggap perlu atau sesuai dengan 

kebijakan kami sendiri, termasuk jika kami meyakini bahwa Konten Pengguna 

tersebut melanggar Ketentuan ini, melanggar hak kekayaan intelektual atau 

hak lainnya milik perorangan atau entitas mana pun, mengancam keselamatan 

pribadi pengguna Situs atau publik, atau dapat menimbulkan tanggung jawab 

bagi Brunswick. Anda menyatakan dan menyetujui bahwa kami berhak untuk 

mengungkapkan identitas Anda atau informasi lain tentang Anda kepada pihak 

ketiga yang mengklaim bahwa Konten Pengguna yang Anda terbitkan 

melanggar hak mereka, termasuk hak kekayaan intelektual atau hak privasi 

mereka, dan mengambil tindakan hukum yang sesuai, termasuk tanpa batasan, 

melaporkannya ke penegak hukum. Kami memiliki hak mutlak untuk 

menghentikan atau menangguhkan akses Anda ke semua atau sebagian Situs 

dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan akibat pelanggaran apa pun 

terhadap Ketentuan ini. Tanpa membatasi hal-hal di atas, kami berhak untuk 

bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas penegak hukum atau mematuhi 

perintah pengadilan mana pun yang meminta atau mengarahkan kami untuk 

mengungkapkan identitas atau informasi lain dari siapa pun yang menerbitkan 

materi apa pun pada atau melalui Situs. ANDA DENGAN INI 



 

 

MEMBEBASKAN, MELEPASKAN, DAN MELINDUNGI BRUNSWICK 

DAN AFILIASI, PENERIMA LISENSI, DAN PENYEDIA LAYANANNYA 

DARI SEGALA GUGATAN YANG DIAKIBATKAN OLEH TINDAKAN 

YANG DIAMBIL OLEH BRUNSWICK ATAU PIHAK-PIHAK DI ATAS 

SEHUBUNGAN DENGAN KONTEN PENGGUNA ANDA ATAU 

DIANGGAP SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PENYELIDIKAN OLEH 

BRUNSWICK DAN PIHAK-PIHAK TERSEBUT ATAU OTORITAS 

PENEGAK HUKUM. Namun, kami tidak dapat dan tidak berkewajiban untuk 

meninjau materi sebelum diterbitkan pada Situs, dan kami tidak dapat dengan 

segera memastikan penghapusan materi yang tidak menyenangkan setelah 

diterbitkan. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab untuk mengambil 

tindakan apa pun sehubungan dengan Konten Pengguna yang dapat 

mengurangi kerugian sehubungan dengan hal tersebut. Kami tidak memiliki 

kewajiban atau tanggung jawab kepada siapa pun atas pelaksanaan atau 

nonpelaksanaan aktivitas yang dijelaskan dalam pasal ini.  

8. Informasi Pembelian & Pendanaan 

Informasi Pendanaan. Situs dapat memberikan kesempatan kepada Anda untuk 

memasukkan informasi pribadi dan memperoleh detail tambahan tentang opsi 

pendanaan untuk beberapa produk kami. Informasi pendanaan dapat 

disediakan oleh pihak ketiga dan tunduk pada ketentuan tambahan, termasuk 

apabila berlaku, kebijakan dan ketentuan pihak ketiga. 

Jika Anda ingin membeli produk yang dijelaskan di Situs, Anda akan diminta 

untuk memberikan informasi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada 

alamat pengiriman dan kartu kredit Anda atau informasi pembayaran lainnya. 

Anda setuju bahwa semua informasi yang Anda berikan kepada kami akurat, 

terkini, dan lengkap. Anda setuju untuk membayar semua biaya yang timbul 

pada Akun Pengguna Anda dan/atau kartu kredit atau mekanisme pembayaran 

lainnya yang diterbitkan kepada Anda, termasuk namun tidak terbatas pada 

pajak dan biaya pengiriman, penanganan, dan pemrosesan yang berlaku, jika 

ada, terkait pembelian dan transaksi tersebut. Kami akan mengenakan biaya 

pada kartu kredit Anda saat item Anda dibeli. Pesanan kartu kredit yang 

dikirimkan ke lokasi selain alamat penagihan Anda mungkin memerlukan 

verifikasi tambahan. Semua transaksi moneter di Situs dilakukan dalam mata 

uang dolar AS. 



 

 

Anda diizinkan untuk membeli produk atau layanan melalui Situs hanya untuk 

penggunaan pribadi dan tidak untuk dijual kembali. Atas pertimbangan kami 

sendiri, kami dapat menolak dan/atau membatalkan pesanan apa pun yang 

kami yakini dapat menimbulkan penjualan kembali produk atau layanan yang 

dipesan dari kami. Kami tidak memberikan janji bahwa produk dan layanan 

yang dijelaskan di Situs sesuai atau tersedia untuk digunakan di luar Amerika 

Serikat. Dilarang mengakses Situs ini dari wilayah di mana konten Situs 

melanggar hukum wilayah tersebut. Anda bertanggung jawab untuk 

memastikan dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku 

sehubungan dengan pembelian, kepemilikan, dan penggunaan produk atau 

layanan yang dipesan melalui Situs. 

Kami berhak menolak untuk memproses atau menyelesaikan transaksi apa 

pun, dan membatalkan transaksi apa pun, atas pertimbangan kami sendiri. 

Saat ini Situs menggunakan pihak ketiga untuk memproses pembayaran. 

Pemroses pembayaran pihak ketiga kami menerima pembayaran melalui 

berbagai kartu kredit, yang dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada: Visa, 

MasterCard, American Express, dan Discover, sebagaimana dijelaskan pada 

layar pembayaran terkait. 

Meskipun kami mengonfirmasi penerimaan dan memproses pesanan melalui 

email, konfirmasi tersebut bukan merupakan penerimaan pesanan Anda oleh 

kami. Kami tidak dapat menjamin semua item yang ditampilkan dalam 

konfirmasi pesanan Anda tersedia pada saat pesanan Anda dikirimkan. Kami 

berhak menolak atau membatalkan pesanan apa pun, seluruhnya atau sebagian, 

kapan saja sebelum pengiriman. Jika kami melakukannya, kami akan berupaya 

memberi tahu Anda melalui informasi kontak yang disediakan yang terkait 

dengan pesanan Anda. Anda setuju untuk tidak melebihi batas jumlah yang 

disebutkan (kecuali jika disebutkan secara spesifik), melanggar ketentuan 

penawaran atau promosi tertentu, atau memesan melalui Situs jika kami telah 

memberi tahu Anda bahwa Anda dilarang memesan melalui Situs. 

Deskripsi Produk 

Kami berupaya menjelaskan produk kami seakurat mungkin pada Situs. 

Namun, kami tidak menjamin bahwa deskripsi produk atau konten lain dari 

Situs ini akurat, lengkap, dapat diandalkan, terkini, atau bebas kesalahan. 



 

 

Semua fitur, konten, spesifikasi, ukuran, model, serta harga produk dan 

layanan yang dijelaskan atau digambarkan pada Situs tergantung pada 

ketersediaan dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan menghapus produk 

atau menerbitkan deskripsi produk yang diperbarui pada Situs. Bobot, ukuran, 

dan deskripsi serupa merupakan perkiraan dan disediakan hanya untuk 

kemudahan. Kemasan dapat berbeda dari yang ditampilkan. Semua produk dan 

layanan akan tunduk pada ketentuan khusus produk yang diterbitkan pada 

Situs, termasuk jaminan, ketentuan, atau pembatasan produk, dan diposting 

pada produk tertentu. 

Kebijakan Pengiriman 

Apabila Anda melakukan pemesanan untuk suatu item melalui Situs, barang 

tersebut akan dikirim ke alamat yang Anda tentukan sebagai “Alamat 

Pengiriman” selama proses pembayaran. Kami berupaya untuk mengirimkan 

pesanan Anda secepat mungkin. Namun demikian, perkiraan pengiriman kami 

tidak menjamin atau menjanjikan bahwa produk akan dikirim pada hari 

tertentu atau diterima oleh Anda dalam periode tertentu. Lama waktu yang 

diperlukan untuk menerima produk akan tergantung pada berapa lama waktu 

yang kami perlukan untuk memproses pesanan Anda dan berapa lama waktu 

yang diperlukan operator untuk mengirimkan pesanan kepada Anda setelah 

dikirimkan. Sebagaimana diberitahukan selama proses pembayaran, akan ada 

biaya pengiriman untuk pesanan Anda. Pengiriman yang dipercepat juga dapat 

dibeli dengan biaya tambahan seperti yang ditunjukkan kepada Anda pada saat 

pembelian. 

Layanan Pos A.S. mengirimkan ke kotak pos, namun metode ini dapat 

menunda pesanan Anda. Harap ingat bahwa Opsi pengiriman Hari Kerja 

Berikutnya dan 2 Hari Kerja tidak tersedia untuk pengiriman ke kotak pos. 

Kami akan mengirimkan email pembaruan status pesanan Anda saat tersedia. 

Biaya tambahan dapat berlaku untuk pengiriman ke Alaska dan Hawaii. 

Pengiriman ke alamat di luar Amerika Serikat tersedia secara terbatas dan 

dapat dikenakan ketentuan, biaya, dan pembatasan tambahan. Informasi 

tersebut akan diberikan kepada Anda selama proses pembayaran pesanan. Jika 

Anda punya pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan tentang 

pengiriman ke alamat di luar A.S., hubungi kami melalui informasi di bagian 

“Cara Menghubungi Kami” di bawah ini. 



 

 

Jika suatu produk ternyata menjadi tidak tersedia di antara proses pemesanan 

dan pemrosesan, kami akan membatalkan pesanan Anda dan mencoba 

memberi tahu Anda melalui informasi kontak yang disediakan yang terkait 

dengan pesanan Anda. Hak milik sah atas produk, dan risiko kehilangan atau 

kerusakan atas produk, dialihkan kepada Anda saat produk diberikan ke 

perusahaan pengiriman. Anda bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan 

apa pun terhadap perusahaan pengiriman atas pengiriman yang rusak dan/atau 

hilang.  

Kode Diskon, Promosi, Undian & Kontes 

Dari waktu ke waktu atas kebijakan kami sendiri, kami dapat menawarkan 

“kode diskon,” “kode promosi,” “kode promo”, atau “kode penawaran” 

melalui berbagai aktivitas dan komunikasi promosi (secara bersama-sama 

disebut sebagai “kode penawaran” dalam Ketentuan ini) yang dapat ditukarkan 

dengan pembelian di Situs. Kode penawaran tersebut dapat tunduk pada 

pengecualian tertentu atau pembatasan lain sebagaimana ditentukan dan 

disampaikan oleh kami. Hanya kode penawaran yang berlaku yang diberikan 

atau dipromosikan oleh Brunswick yang akan diterima saat proses 

pembayaran. Setiap kode penawaran tidak dapat dipindahtangankan dan 

berlaku untuk sekali pakai untuk suatu item (atau beberapa item) sebagaimana 

ditentukan oleh kami. Kode penawaran tidak dapat digabungkan dan 

pelanggan hanya dapat menggunakan kode penawaran satu kali per pesanan. 

Untuk pembelian online, kode tersebut harus dimasukkan dalam kolom 

‘Terapkan Diskon’ atau kupon sebelum proses pembayaran. Kami tidak 

bertanggung jawab atas kehilangan, pencurian, atau kerusakan kode atau 

penggunaan kode yang tidak sah. Kode penawaran tidak dapat ditukarkan 

dengan uang tunai atau barang bernilai uang tunai; penggantian atau kredit 

tidak diizinkan. Nilai uang dari kode penawaran apa pun tidak akan 

dikembalikan atau dikreditkan kembali jika dana setiap atau semua barang 

dikembalikan. Tanggal kedaluwarsa dapat berlaku untuk setiap kode 

penawaran. Kode penawaran tidak berlaku jika disalin, dipindahtangankan, 

dijual, ditukar, atau kedaluwarsa, dan jika dilarang. Permintaan yang tidak 

mematuhi semua persyaratan kode penawaran tidak akan dipenuhi. Promosi 

tidak dapat digabungkan kecuali jika kami secara tegas menyatakan 

sebaliknya.  



 

 

Selain kode penawaran, dari waktu ke waktu, Brunswick dapat mengadakan 

undian dan kontes serta promosi lainnya (“Undian”). Kelayakan Anda untuk 

berpartisipasi, serta partisipasi Anda dalam Undian tersebut akan diatur oleh 

serangkaian syarat dan ketentuan tertentu (“Aturan Undian”) yang mengatur 

Undian, sebagaimana yang akan tersedia untuk ditinjau pada saat mendaftar 

dalam Undian. Dengan berpartisipasi dalam Undian, Anda menyetujui Aturan 

Undian yang berlaku. Brunswick juga dapat menawarkan Undian yang 

diselenggarakan oleh atau ditawarkan bersama pihak ketiga. Pihak ketiga dapat 

memberlakukan ketentuan tambahan atau yang berbeda untuk Undian tersebut. 

Ketentuan yang relevan akan diumumkan di tempat informasi dikumpulkan 

untuk mengikuti Undian. Jika ketentuan lain bertentangan dengan Ketentuan 

ini, ketentuan lain akan berlaku untuk kontes atau Undian tersebut. 

Pengembalian. Kebijakan pengembalian diumumkan di Situs. Kami berhak 

menolak untuk memberikan pengembalian dana atau kredit, dan berhak untuk 

memperoleh penggantian biaya pengiriman dari Anda untuk pengembalian 

produk, jika produk yang Anda kembalikan (1) tidak memenuhi syarat untuk 

dikembalikan sesuai dengan kebijakan pengembalian yang relevan atau syarat-

syarat penawaran atau promosi tertentu, atau (2) ditemukan telah mengalami 

kerusakan setelah dikirimkan kepada Anda, termasuk akibat penyalahgunaan 

yang Anda lakukan. Hak hukum atas produk yang dikembalikan dialihkan 

kepada kami hanya setelah produk tiba dan telah diproses di lokasi 

pengembalian yang telah kami tentukan. 

Ketentuan dan kebijakan pengembalian dapat berbeda. Lihat kebijakan 

pengembalian di Situs untuk perincian tambahan. Jika ketentuan dan kebijakan 

Pengembalian berbeda pada Situs dengan yang dinyatakan di atas dalam 

Ketentuan ini, ketentuan dan kebijakan Pengembalian spesifik yang 

diumumkan tersebut akan berlaku. 

Pengiriman ke Pelanggan Ritel Kami. Opsi pengiriman dan biaya yang berlaku 

akan disebutkan selama proses pesanan.  

9. Hak Kekayaan Intelektual 

Semua konten yang tercantum dalam Situs, termasuk teks, desain, grafik, 

merek dagang, merek layanan, logo, ikon, gambar, klip audio, unduhan, 

antarmuka, dan perangkat lunak, semua kekayaan intelektual dimiliki oleh 



 

 

Brunswick, serta pemilihan serta pengaturan hal-hal tersebut sepenuhnya 

merupakan milik Brunswick, penyedia kontennya, dan pemilik merek dagang 

yang berlaku, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, merek dagang, 

dan hukum lain yang berlaku. Penyalinan, pengunduhan, dan/atau pencetakan 

konten yang ada dalam Situs hanya untuk penggunaan pribadi dan 

nonkomersial Anda, dan dengan ketentuan Anda tidak mengubah atau 

menghapus hak cipta, merek dagang, atau pemberitahuan kepemilikan lainnya 

yang ditampilkan pada konten. Semua penggunaan lain untuk konten yang ada 

pada atau diperoleh dari Situs, termasuk tetapi tidak terbatas pada modifikasi, 

distribusi, transmisi, penampilan, penyiaran, publikasi, perizinan, rekayasa 

balik, pengalihan, atau penjualan, atau pembuatan karya turunan dari konten 

apa pun yang diperoleh dari Situs dilarang secara tegas. Brunswick, penyedia 

kontennya, dan pemilik merek dagang yang berlaku memiliki hak penuh dan 

utuh atas konten yang disediakan pada Situs, termasuk semua hak kekayaan 

intelektual terkait. Tidak ada dalam situs Situs ini yang akan ditafsirkan 

memberikan melalui implikasi, estoppel, atau sebaliknya, semua lisensi atau 

hak untuk menggunakan konten apa pun, termasuk merek dagang, logo, atau 

tanda layanan apa pun yang ditampilkan pada Situs, tanpa izin tertulis 

sebelumnya dari pemilik, kecuali jika dijelaskan dalam Ketentuan ini. 

Brunswick memiliki semua hak yang tidak secara tegas diberikan dalam dan 

atas Situs dan kontennya. 

Kami dapat menyediakan Hak Kekayaan Intelektual melalui Situs bagi dealer 

dan pihak ketiga lainnya yang mengadakan perjanjian tambahan dengan kami. 

Dalam beberapa kasus, materi-materi tersebut tunduk pada perjanjian atau 

ketentuan terpisah yang diumumkan pada Situs yang relevan atau memerlukan 

kredensial autentikasi yang berbeda. 

Anda dengan ini menyatakan dan setuju bahwa Anda tidak akan (i) mengubah 

salinan materi apa pun pada Situs kami (ii) menggunakan ilustrasi, foto, 

rangkaian video atau audio, atau grafik apa pun secara terpisah dari teks yang 

menyertainya, (iii) menghapus atau mengubah pemberitahuan hak cipta, merek 

dagang, atau hak milik lainnya dari salinan materi situs ini, dan (iv) mengakses 

atau menggunakan bagian mana pun dari Situs atau layanan atau materi apa 

pun yang tersedia melalui Situs untuk tujuan komersial apa pun. Jika Anda 

mencetak, menyalin, memodifikasi, mengunduh, atau menggunakan atau 

memberikan kepada orang lain akses ke bagian mana pun dari Situs ini yang 



 

 

melanggar Ketentuan, hak Anda untuk menggunakan Situs Web akan segera 

dihentikan dan Anda harus, atas pilihan kami, mengembalikan atau 

memusnahkan salinan materi yang telah Anda buat. Tidak ada hak, 

kepemilikan, atau kepentingan dalam atau atas Situs atau konten apa pun pada 

Situs yang dialihkan kepada Anda, dan semua hak yang tidak diberikan secara 

tegas dimiliki oleh Brunswick. Setiap penggunaan Situs yang tidak secara 

tegas diizinkan oleh Ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan 

ini dan dapat melanggar hak cipta, merek dagang, dan undang-undang lainnya. 

Nama, logo, dan semua nama, logo, nama produk dan layanan, desain, dan 

slogan Brunswick adalah merek dagang Brunswick atau afiliasi atau pemberi 

lisensinya. Anda tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin tertulis 

sebelumnya dari Brunswick. Semua nama, logo, nama produk dan layanan, 

desain, dan slogan lainnya di Situs ini adalah merek dagang pemiliknya 

masing-masing. 

10. Pemberitahuan Undang-Undang Hak Cipta Digital Millennium 

Brunswick menghormati hak kekayaan intelektual milik pihak lain dan 

meminta Anda melakukan hal yang sama. Jika Anda meyakini bahwa ada 

konten pada Situs yang telah disalin dengan cara melanggar hak cipta 

berdasarkan undang-undang Amerika Serikat, harap sampaikan informasi 

berikut ke Agen Undang-Undang Hak Cipta Digital Millennium (Digital 

Millennium Copyright Act) yang tercantum di bawah ini: 

Brunswick Corporation 

Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 

privacy@brunswick.com 

Agar efektif, pemberitahuan harus mencantumkan SEMUA hal berikut: 

mailto:privacy@brunswick.com


 

 

1. tanda tangan fisik atau elektronik dari pemilik hak cipta atau orang yang 

diizinkan untuk bertindak atas nama pemilik; 

2. identifikasi karya berhak cipta yang diklaim telah dilanggar; 

3. informasi yang memadai untuk mencari materi yang diduga melanggar 

di Situs; 

4. nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi lain yang 

diperlukan agar Brunswick dapat menghubungi pihak yang 

mengirimkan pemberitahuan; 

5. pernyataan bahwa pihak yang mengirimkan pemberitahuan mempunyai 

iktikad baik dan yakin bahwa penggunaan yang diduga melanggar tidak 

mendapat izin dari pemilik hak cipta, agennya, atau hukum; dan 

6. pernyataan bahwa informasi dalam pemberitahuan bersifat akurat dan, 

akan dikenakan hukuman jika memberikan keterangan palsu, pihak yang 

mengirimkan pemberitahuan adalah pemilik hak cipta atau diberi izin 

resmi untuk bertindak mewakili pemilik hak cipta. 

Brunswick tidak berkewajiban mengambil tindakan berdasarkan 

pemberitahuan pelanggaran yang diklaim, dan hak serta pertimbangan mutlak 

untuk menghapus informasi dan/atau materi Situs tetap dimiliki Brunswick. 

11. Penyelesaian Sengketa 

Jika Anda memiliki sengketa dengan Brunswick atau gugatan terhadap 

Brunswick (“Gugatan”) yang timbul dari atau terkait Situs, Ketentuan ini, 

semua produk yang diperoleh melalui Situs, atau semua komunikasi antara 

Anda dan kami terkait Situs, dan gugatan tidak diselesaikan dengan 

menghubungi kami melalui informasi kontak yang diberikan di bagian “Cara 

Menghubungi Kami” dalam Ketentuan ini, Anda dan kami setuju untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase individu yang mengikat 

atau tindakan individu dalam pengadilan gugatan sederhana. Arbitrase 

kelompok dan gugatan kelompok tidak diizinkan, dan Gugatan Anda tidak 

dapat digabungkan dengan gugatan pihak lain. Pasal 12 ini akan tetap berlaku 

setelah Anda berhenti menggunakan Situs atau Akun Pengguna apa pun yang 

Anda miliki. 



 

 

Berdasarkan Pasal 12 ini, Anda dan Brunswick masing-masing 

melepaskan hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan memohon 

Gugatan dipertimbangkan oleh hakim atau juri kecuali dalam pengadilan 

gugatan sederhana. Ketentuan Pasal 12 ini merupakan perjanjian tertulis 

antara Anda dan Brunswick untuk mengarbitrasekan Gugatan berdasarkan 

Undang-Undang Arbitrase Federal atau untuk menyelesaikan Gugatan dalam 

pengadilan gugatan sederhana. Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus 

dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Anda dan Brunswick. 

Sebelum Anda memulai arbitrase atau mengajukan gugatan sederhana ke 

pengadilan terkait Gugatan Anda, Anda harus mengirimkan pemberitahuan 

tertulis terlebih dahulu tentang gugatan Anda (“Pemberitahuan”) kepada kami. 

Pemberitahuan harus (1) dikirim melalui surat tercatat; (2) ditujukan ke 

Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake 

Forest, IL 60045; (3) menjelaskan sifat Gugatan Anda; dan (4) menyebutkan 

kerugian atau ganti rugi lain yang Anda upayakan. Anda harus memberikan 

pemberitahuan dalam satu tahun setelah Gugatan Anda terhitung. Jika tidak, 

Anda mengesampingkan Gugatan. Jika kami dan Anda tidak menyelesaikan 

Gugatan dalam 30 hari setelah tanda terima Pemberitahuan Anda diperoleh, 

baik Anda dan kami dapat memulai arbitrase atau mengajukan gugatan 

sederhana ke pengadilan untuk menyelesaikan Gugatan. 

Arbitrase tersebut akan dilaksanakan oleh Asosiasi Arbitrase Amerika Serikat 

(American Arbitration Association atau “AAA”) di hadapan arbiter tunggal 

sesuai dengan peraturannya, termasuk, tanpa batas, Peraturan Arbitrase 

Pelanggan AAA (AAA’s Consumer Arbitration Rules), yang tersedia di 

https://www.adr.org atau dengan menghubungi 800-778-7879. Arbiter akan 

menerapkan dan terikat oleh Ketentuan ini, menerapkan hukum yang berlaku 

dan fakta, dan mengeluarkan putusan yang beralasan. Dalam situasi di mana 

hukum yang berlaku mewajibkan sidang dengan kehadiran para pihak, sidang 

tersebut akan, sesuai permintaan Anda, diselenggarakan di wilayah A.S. (atau 

daerah) tempat tinggal Anda, atau di Chicago, Illinois. 

Untuk setiap Gugatan yang tidak melebihi $50.000, kami akan membayar 

semua biaya pengajuan dan arbiter, kecuali jika menurut arbiter, arbitrase 

tersebut ternyata remeh atau diajukan untuk tujuan yang tidak patut. Jika 

arbiter memberikan kepada Anda ganti rugi yang lebih besar dibandingkan 

https://www.adr.org/


 

 

penawaran perdamaian tertulis terakhir yang dikomunikasikan sebelum 

dimulainya arbitrase, kami akan membayar jumlah yang lebih besar dari 

$1.000 atau sejumlah yang ditetapkan dalam putusan kepada Anda. 

12. SANGGAHAN 

Definisi Pihak yang Dibebaskan. “Pihak yang Dibebaskan” mencakup 

Brunswick., dan afiliasi, anak perusahaan, pejabat, karyawan, agen, mitra, dan 

pemberi lisensinya. 

ANDA SECARA TEGAS MEMAHAMI DAN SETUJU BAHWA: (A) 

RISIKO PENGGUNAAN SITUS OLEH ANDA DITANGGUNG OLEH 

ANDA ANDA SENDIRI, DAN SITUS DAN PRODUK DISEDIAKAN 

“SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”, 

DAN PARA PIHAK YANG DIBEBASKAN SECARA TEGAS 

MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DALAM BENTUK APA PUN, BAIK 

TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK 

TERBATAS PADA JAMINAN UNTUK PRODUK ATAU LAYANAN 

YANG TERCANTUM DI SITUS, JAMINAN TERSIRAT TENTANG 

KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK 

TUJUAN TERTENTU, DAN NONPELANGGARAN; (B) PIHAK YANG 

DIBEBASKAN TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA (i) SITUS 

AKAN MEMENUHI PERSYARATAN ANDA, (ii) SITUS TIDAK AKAN 

TERGANGGU, TEPAT WAKTU, AMAN, ATAU BEBAS 

KESALAHAN, (iii) HASIL YANG DAPAT DIPEROLEH DARI 

PENGGUNAAN SITUS INI AKURAT ATAU DAPAT DIANDALKAN, 

(iv) KUALITAS PRODUK ATAU LAYANAN APA PUN YANG 

TERSEDIA DI SITUS AKAN MEMENUHI HARAPAN ANDA, ATAU 

(v) KESALAHAN APA PUN DALAM SITUS AKAN DIPERBAIKI; 

DAN (C) SETIAP MATERI YANG DIUNDUH ATAU DIPEROLEH 

MELALUI PENGGUNAAN SITUS DIAKSES ATAS PERTIMBANGAN 

DAN DENGAN RISIKO DITANGGUNG SENDIRI, DAN ANDA AKAN 

BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS SEGALA KERUSAKAN 

PADA SISTEM KOMPUTER ATAU PERANGKAT SELULER ANDA 

AKIBAT PENGGUNAAN MATERI TERSEBUT. 

13. PEMBATASAN KEWAJIBAN 



 

 

ANDA SECARA TEGAS MEMAHAMI DAN SETUJU BAHWA 

PIHAK-PIHAK YANG DIBEBASKAN TIDAK AKAN 

BERKEWAJIBAN KEPADA ANDA ATAS SETIAP KERUGIAN 

TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS, KONSEKUENSIAL, 

ATAU KERUGIAN YANG BERSIFAT MENJERAKAN, TERMASUK 

TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KERUGIAN KARENA 

KEHILANGAN KEUNTUNGAN, NAMA BAIK, PENGGUNAAN, 

DATA ATAU KERUGIAN TIDAK BERWUJUD LAINNYA 

(MESKIPUN BRUNSWICK TELAH DIBERI TAHU TENTANG 

KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT), AKIBAT: (i) 

PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN MENGGUNAKAN 

SITUS; (ii) BIAYA PENGADAAN BARANG DAN LAYANAN 

PENGGANTI YANG DIAKIBATKAN BARANG, DATA, INFORMASI 

ATAU LAYANAN APA PUN YANG DIPEROLEH ATAU PESAN 

YANG DITERIMA ATAU TRANSAKSI YANG DILAKUKAN 

MELALUI, DARI, ATAU YANG DIAKIBATKAN SITUS; (iii) AKSES 

TANPA IZIN ATAU PENGUBAHAN KONTEN PENGGUNA ANDA; 

(iv) PERNYATAAN ATAU PERILAKU PENGGUNA ATAU PIHAK 

KETIGA DI SITUS; (v) KETERGANTUNGAN ANDA PADA KONTEN 

YANG TERSEDIA OLEH KAMI DI SITUS; ATAU (vi) HAL LAIN 

YANG TERKAIT DENGAN SITUS. BEBERAPA YURISDIKSI TIDAK 

MENGIZINKAN PENGECUALIAN JAMINAN TERTENTU ATAU 

PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN KEWAJIBAN ATAS 

KERUGIAN INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL. DENGAN 

DEMIKIAN, BEBERAPA BATASAN DI ATAS DALAM AYAT INI 

MUNGKIN TIDAK BERLAKU BAGI ANDA. SEJAUH DIIZINKAN 

OLEH HUKUM, KEWAJIBAN MAKSIMAL PIHAK YANG 

DIBEBASKAN YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN 

DENGAN SITUS ATAU PENGGUNAAN KONTEN OLEH ANDA, 

TERLEPAS DARI PENYEBAB TINDAKAN (BAIK DALAM 

KONTRAK, DI LUAR KONTRAK, PELANGGARAN JAMINAN, 

ATAU LAINNYA), TIDAK AKAN MELEBIHI $10. KEWAJIBAN 

MAKSIMAL PIHAK YANG DIBEBASKAN SEHUBUNGAN DENGAN 

GUGATAN TERKAIT PRODUK AKAN MEMENUHI GARANSI 

PRODUK YANG DITERBITKAN PADA SITUS PADA SAAT 

PEMBELIAN. 



 

 

14. Ganti Rugi 

Anda setuju untuk mengganti rugi, melindungi, dan membebaskan Brunswick 

dan afiliasinya, serta pejabat, direktur, karyawan, kontraktor, agen, pemberi 

lisensi, penyedia layanan, subkontraktor, dan pemasok masing-masing, dari 

dan terhadap setiap dan semua kerugian, kewajiban, pengeluaran, kerusakan 

dan biaya, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan yang wajar, yang 

timbul atau diakibatkan oleh Konten Pengguna Anda, atau penggunaan Situs 

oleh Anda, seta pelanggaran apa pun terhadap Ketentuan ini. Selanjutnya, jika 

Anda menyebabkan gangguan teknis pada Situs atau sistem yang mengirimkan 

Situs, atau mengirimkan virus atau kode berbahaya ke Situs, Anda setuju untuk 

bertanggung jawab dan berkewajiban atas setiap dan semua kerugian, 

tanggung jawab, pengeluaran, kerusakan, dan biaya, termasuk biaya pengacara 

dan biaya pengadilan yang wajar yang dikeluarkan oleh Brunswick terkait 

tindakan tersebut. Brunswick berhak, dengan biaya ditanggung sendiri, untuk 

mendapatkan pembelaan eksklusif dan kontrol atas masalah apa pun yang 

berkaitan dengan ganti rugi dan, dalam kasus tersebut, Anda setuju untuk 

bekerja sama dengan Brunswick untuk melakukan pembelaan terkait hal 

tersebut. 

16. Yurisdiksi; Bahasa Inggris 

Situs dikendalikan oleh Brunswick dari kantornya yang berlokasi dalam 

wilayah Amerika Serikat. Hukum Negara Bagian Illinois mengatur Ketentuan 

penggunaan ini dan penggunaan Situs. Jika Situs diakses dari lokasi di luar 

Amerika Serikat, akses tersebut dilakukan dengan risiko ditanggung sendiri 

dan pertimbangan Anda sendiri dengan pemahaman bahwa hukum yang 

berlaku di luar negeri mungkin tidak berlaku untuk Situs. Versi bahasa Inggris 

dari Ketentuan ini merupakan versi asli dan yang mengendalikan. Semua 

terjemahan Ketentuan ini ke dalam bahasa lain disediakan untuk kemudahan, 

dan tidak akan mengendalikan makna atau penerapan Ketentuan ini. Semua 

pemberitahuan dan komunikasi lain yang diwajibkan atau diizinkan oleh 

Ketentuan ini harus dilakukan dalam bahasa Inggris, dan penafsiran serta 

penerapan pemberitahuan tersebut serta komunikasi lain dilakukan hanya 

berdasarkan versi bahasa Inggris. 



 

 

17. Keseluruhan Perjanjian 

Ketentuan ini bersama dengan kebijakan atau aturan operasi yang diumumkan 

merupakan keseluruhan kesepahaman antara Brunswick dan Pengguna dan 

menggantikan komunikasi dan penawaran serentak sebelumnya, baik lisan 

maupun tulisan, di antara para pihak terkait Situs. 

18. Keterpisahan 

Apabila bagian mana pun dari Ketentuan ini melanggar hukum, tidak sah, atau 

tidak dapat diberlakukan, ketentuan lainnya tetap berlaku sepenuhnya. 

19. Cara Menghubungi Kami 

Pertanyaan atau komentar tentang Ketentuan atau Situs ini dapat ditujukan 

kepada kami di alamat berikut. Apabila Anda atau karyawan atau agen Anda 

menghubungi Brunswick, Anda dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa 

komunikasi telepon tersebut dapat dipantau dan dicatat untuk memastikan 

kualitas layanan dan untuk membuat catatan komunikasi telepon yang akurat, 

dan isi komunikasi telepon dapat diungkapkan kepada pihak ketiga dan tidak 

dianggap sebagai informasi rahasia. 

• e-mail: privacy@brunswick.com 

• telepon: (847) 735-4002 or 855-283-1103 

• alamat surat: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Terima kasih telah mengunjungi situs kami. 

 

mailto:privacy@brunswick.com

