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Ketentuan Penggunaan_________________________  

Terima kasih telah mengunjungi Situs Web www.documentsolution.com ("Situs Web"). Situs 

web ini adalah milik dan dikelola oleh Astragraphia Document Solution serta tersedia untuk 

umum dengan tujuan menawarkan kepada mereka yang tertarik dengan produk dan layanan 

solusi dari mesin printer dan mesin printer multifungsi Fujifilm yang dipasarkan oleh PT Astra 

Graphia Tbk. Tidak hanya itu, situs web ini merupakan cara mudah untuk menemukan 

informasi yang relevan, seperti artikel tips, testimoni, rilis berita terbaru, jajaran produk, 

informasi kontak lokal (kantor cabang dan titik layanan) Astragraphia di seluruh Indonesia. 

Dengan mengakses dan/atau menggunakan halaman web dari bisnis inti dari PT Astra Graphia 

Tbk, yaitu Document Solution ("Astragraphia Document Solution"), di 

www.documentsolution.com  ("Situs Web"), Anda, sebagai pengguna Situs Web, dengan ini 

membaca dan memahami Ketentuan Penggunaan yang dinyatakan di sini dan Anda setuju 

untuk terikat olehnya. Jika Anda tidak setuju untuk mematuhi Ketentuan Penggunaan ini, 

silahkan untuk tidak menggunakan Situs Web atau mengunduh materi dari Situs Web ini.  

 

Penggunaan Anda atas Situs 

1. Dengan mengakses Situs Web, Anda setuju untuk mematuhi dan mematuhi semua 

undang-undang, peraturan, dan arahan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada 

hukum Indonesia sehubungan dengan akses Anda ke, dan penggunaan Situs Web. 

 

2. Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengaturan, konfigurasi, atau 

kompatibilitas perangkat keras, perlengkapan, dan perangkat lunak Anda untuk akses ke Situs 

Web dan Anda harus menyediakan atas biaya Anda sendiri semua fasilitas atau sumber daya 

yang diperlukan untuk akses yang tepat tersebut. Tanpa mengesampingkan hal-hal tersebut 

di atas, Anda tidak boleh menciptakan keadaan apa pun di mana pengguna lain terpengaruh 

dalam akses mereka ke, dan penggunaan, Situs Web. 

 

3. Anda setuju untuk tidak menggunakan Situs Web untuk mengirim, memposting, 

mempromosikan, atau mentransmisikan di tempat mana pun di Situs Web, pesan atau materi 

apa pun yang: (i) melanggar hukum, melecehkan, memfitnah, memfitnah, kasar, 

mengancam, berbahaya, penuh kebencian, vulgar, tidak senonoh, tidak senonoh, 

mengancam, menyinggung ras, agama, atau etnis atau sebagaimana ditentukan oleh 

Astragraphia Document Solution atas kebijakannya sendiri untuk tidak dapat diterima; (ii) 

dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tanpa memperoleh izin dari pemilik hak kekayaan 

intelektual yang bersangkutan; (iii) berisi virus komputer atau program pengganggu lainnya. 

Astragraphia Document Solution berhak untuk menghapus materi tersebut dari Situs Web. 

 

4. Anda hanya dapat mengunduh, menyalin, menyimpan, mendistribusikan dan/atau 

mencetak Konten apa pun untuk tujuan penggunaan layanan Situs Web ini semata-mata 

selama Anda menjaga integritas konten tersebut. Anda menggunakan Konten tersebut hanya 

untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. 

http://www.documentsolution.com/
http://www.documentsolution.com/


  

 

Hak Kekayaan Intelektual 

5. Situs Web dimiliki dan dioperasikan oleh Astragraphia Document Solution. Semua 

konten, termasuk teks, gambar, deskripsi produk, ilustrasi, desain, file perangkat lunak, serta 

materi audio dan video ("Materi"), yang terdapat dalam Situs Web ini disediakan oleh 

Astragraphia Document Solution dengan tunduk pada kepatuhan Anda terhadap syarat dan 

ketentuan yang ditetapkan di sini. Jika Anda tidak menyetujui Ketentuan Penggunaan ini, 

Anda dilarang menggunakan Situs atau mengunduh Materi dari Situs Web. 

 

6. Situs Web dan Materinya dimiliki oleh Astragraphia Document Solution dan memiliki 

hak cipta. Anda dilarang mendistribusikan, memodifikasi, mereproduksi, membuat karya 

turunan dari, mendekompilasi, merekayasa balik, atau berurusan dengan cara apa pun atau 

menggunakan Materi apa pun, seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis 

sebelumnya dari Astragraphia Document Solution kecuali jika Anda tidak memiliki hak 

eksklusif, terbatas, tidak dapat dipindahtangankan, bebas royalti untuk mengunduh Materi 

hanya untuk penggunaan nonkomersial dan pribadi Anda, asalkan Anda tetap 

mempertahankan semua hak cipta dan pemberitahuan hak milik lainnya. Kecuali dinyatakan 

lain, semua teks, program perangkat lunak yang tersedia di atau melalui Situs Web ini, dan 

konten lain yang disertakan di Situs Web ini (“Konten”), termasuk merek dagang (terdaftar 

dan tidak terdaftar), grafik, foto, gambar, logo, dan merek layanan (secara bersama-

sama,"Merek") dan pemilihan, pengaturan dan "tampilan dan nuansa" dari Merek dan Konten 

lainnya adalah milik Astragraphia Document Solution atau milik pihak ketiga yang telah 

memberikan izin kepada Astragraphia Grup untuk menggunakan Konten tersebut di Situs Web 

ini. 

 

Informasi Merek Dagang 

7. Astragraphia merupakan Distributor Ekslusif dari FUJIFILM Business Innovation di 

Indonesia. Namun, saat ini Situs web masih mencakup produk-produk dari Fuji Xerox, 

berlisensi dari Xerox Corporation. Xerox, Xerox dan Design, serta Fuji Xerox dan Design adalah 

merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Xerox Corporation di Jepang dan/atau negara 

lain. PT Astra Graphia Tbk dan afiliasinya, termasuk Astragraphia Document Solution, memiliki 

banyak merek dagang dan nama dagang terdaftar lainnya ("Merek Dagang"). Setiap 

pertanyaan tentang Merek Dagang tersebut harus dirujuk ke PT Astra Graphia Tbk.  

 

8. Tidak ada konten apa pun di Situs Web yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian, 

secara tersirat, atau lainnya, lisensi atau hak apa pun untuk menggunakan Merek Dagang apa 

pun yang ditampilkan di Situs Web ini tanpa persetujuan tertulis dari Astragraphia Document 

Solution atau pihak yang mungkin memiliki Merek Dagang tersebut. Tidak adanya nama atau 

logo produk atau layanan di mana pun dalam teks Situs Web ini bukan merupakan pengabaian 

merek dagang apa pun atau hak kekayaan intelektual lainnya terkait nama atau logo tersebut. 

Semua produk dan nama merek lainnya adalah merek dagang dan/atau merek dagang 

terdaftar dari masing-masing perusahaan. 

 



  

 

Unduh 

9. Jika Anda mengunduh perangkat lunak apa pun dari Situs Web, perangkat lunak 

tersebut, termasuk file apa pun, gambar yang disertakan atau dibuat oleh perangkat lunak, 

dan data yang menyertai perangkat lunak (secara bersama-sama, "Perangkat Lunak") 

dilisensikan kepada Anda oleh Astragraphia Document Solution. Penggunaan Perangkat Lunak 

tunduk pada ketentuan lisensi dalam Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak yang menyertai 

Perangkat Lunak. Astragraphia Document Solution tidak mentransfer judul Perangkat Lunak 

kepada Anda. Anda memiliki media di mana Perangkat Lunak direkam, tetapi Astragraphia 

Document Solution memegang hak penuh dan lengkap atas Perangkat Lunak, dan semua hak 

kekayaan intelektual di dalamnya. Anda tidak boleh mendistribusikan ulang, menjual, 

mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar, atau mereduksi Perangkat Lunak menjadi 

bentuk yang dapat dibaca manusia. 

 

Pembaharuan dan Revisi 

10. Konten di Situs Web ini disediakan oleh Astragraphia Document Solution untuk 

memudahkan Anda dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Fitur dan spesifikasi dari setiap 

dan semua barang dan jasa yang diiklankan dan/atau dipromosikan oleh Astragraphia 

Document Solution di Situs Web dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. 

Astragraphia Document Solution dapat, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu, merevisi 

dan memperbarui syarat dan ketentuan ini dan Konten. Anda dengan ini mengakui dan setuju 

bahwa Anda akan terikat oleh pembaruan dan revisi tersebut dan akan memiliki kesempatan 

untuk meninjaunya. Kami menyarankan Anda secara berkala mengunjungi halaman ini untuk 

meninjau dan membiasakan diri dengan semua syarat dan ketentuan saat ini dan meninjau 

Situs Web ini secara umum untuk membiasakan diri dengan setiap pembaruan dan revisi. 

 

Perusahaan Pihak Ketiga dan Produknya 

11.  Penyebutan produk, perusahaan, dan situs web pihak ketiga di Situs Web ini hanya 

untuk tujuan informasi, testimoni dan bukan merupakan dukungan atau rekomendasi. 

Astragraphia Document Solution tidak membuat pernyataan terkait kualitas, keamanan, atau 

kesesuaian produk apa pun oleh perusahaan pihak ketiga. Semua produk pihak ketiga harus 

dipesan langsung dari vendor pihak ketiga terkait dan semua lisensi dan jaminan, jika ada, 

dibuat antara Anda dan vendor pihak ketiga terkait. Tautan ke Situs Web pihak ketiga 

disediakan semata-mata untuk kenyamanan Anda. Astragraphia Document Solution tidak 

memiliki kendali atas konten situs web lain mana pun dan tidak membuat perwakilan apa pun 

terkait konten situs web lain mana pun. Saat Anda menggunakan tautan  ke Situs Web pihak 

ketiga tersebut, Anda akan meninggalkan Situs Web ini. Astragraphia Document Solution tidak 

mendukung atau bertanggung jawab atas konten, informasi, dan produk di situs Web atau 

untuk materi dan informasi yang terdapat di situs web pihak ketiga mana pun. 

 

 



  

 

Umpan Balik dan Informasi 

12. Umpan balik apa pun yang Anda berikan di Situs Web ini, melalui surat elektronik atau 

lainnya, termasuk data, pertanyaan, komentar, saran, atau sejenisnya akan dianggap bukan 

rahasia dan bukan hak milik. Astragraphia Document Solution bebas menggunakan informasi 

tersebut untuk tujuan apa pun tanpa batas. 

 

13. Kami akan memproses data yang Anda berikan. Anda telah menyetujui bahwa setiap 

dan semua informasi dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan Anda yang dikumpulkan 

oleh Astragraphia Document Solution dari Situs Web dari waktu ke waktu dapat digunakan 

dan diungkapkan untuk tujuan tersebut dan kepada orang-orang tersebut sebagaimana 

dinyatakan dalam Kebijakan Privasi yang ada dalam Situs Web ini. 

 

Disclaimer 

14. SITUS WEB DAN MATERINYA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN TANPA 

JAMINAN APA PUN BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM 

YANG BERLAKU, ASTRAGRAPHIA DOCUMENT SOLUTION MENYANGKAL SEMUA JAMINAN, 

TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN 

TERSIRAT ATAS KELAYAKAN DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU 

DAN TIDAK PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. 

 

15. Astragraphia Document Solution tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan Materi 

atau layanan yang disediakan di Situs Web ini. Astragraphia Document Solution juga tidak 

menjamin bahwa setiap fungsi Situs Web tidak akan terganggu, bebas penundaan, atau bebas 

kesalahan, bahwa cacat akan diperbaiki, atau bahwa Situs Web atau server yang 

menyediakannya bebas dari virus atau komponen berbahaya lainnya. Beberapa yurisdiksi 

mungkin tidak mengizinkan pengecualian jaminan tersirat sehingga beberapa pengecualian di 

atas mungkin tidak berlaku untuk Anda dalam semua keadaan. 

 

Ganti Rugi dan Batasan Tanggung Jawab 

16. TANPA PRASANGKA TERHADAP KETENTUAN LAIN DARI KETENTUAN PENGGUNAAN 

INI DAN HAK DAN UPAYA LAIN YANG MUNGKIN DIMILIKI ASTRAGRAPHIA DOCUMENT 

SOLUTION, ANDA DENGAN INI SETUJU UNTUK MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA 

ASTRAGRAPHIA DOCUMENT SOLUTION DAN AFILIASINYA SETIAP SAAT TERHADAP SEMUA 

TINDAKAN, PROSES, BIAYA, KLAIM, PENGELUARAN (TERMASUK SEMUA BIAYA HUKUM 

BERDASARKAN GANTI RUGI PENUH), TUNTUTAN, TANGGUNG JAWAB, KERUGIAN (BAIK 

LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL) DAN GANTI RUGI (BAIK DALAM 

KERUGIAN, KONTRAK ATAU LAINNYA) APA PUN DAN APAPUN YANG TIMBUL DARI 

ASTRAGRAPHIA DOCUMENT SOLUTION ATAU PEMBAYARAN YANG TIMBUL DARI, 

SEHUBUNGAN DENGAN ATAU SESUAI DENGAN AKSES ANDA KE DAN/ATAU PENGGUNAAN 

SITUS WEB INI, BAIK AKSES ATAU PENGGUNAAN TERSEBUT DIIZINKAN ATAU TIDAK ATAU 

OLEH KARENA TINDAKAN ATAU KELALAIAN DARI ANDA. 



  

 

 

17. DALAM KEADAAN APA PUN, ASTRAGRAPHIA DOCUMENT SOLUTION ATAU 

AFILIASINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN APAPUN AKIBAT DARI 

AKSES, PENGGUNAAN, ATAU KETIDAKMAMPUAN MENGGUNAKAN SITUS WEB INI, ATAU 

DARI PENGUNDUHAN MATERI APA PUN DARI SITUS WEB INI, DAN ASTRAGRAPHIA 

DOCUMENT SOLUTION TELAH MEMBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN 

TERSEBUT. PENGGUNAAN SITUS WEB INI ADALAH RISIKO ANDA. BAIK ASTRAGRAPHIA 

DOCUMENT SOLUTION MAUPUN AFILIASINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS 

KERUGIAN LANGSUNG, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, ATAU HUKUMAN 

YANG TIMBUL DARI ATAU AKSES ANDA KE, ATAU PENGGUNAAN, SITUS WEB INI. Beberapa 

yurisdiksi mungkin tidak mengizinkan pembatasan atau pengecualian atas kerusakan, 

sehingga hal di atas mungkin tidak berlaku dalam semua keadaan. Dalam keadaan apa pun, 

tanggung jawab total Astragraphia Document Solution kepada Anda untuk semua kerusakan, 

kerugian, dan penyebab tindakan (baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk namun tidak 

terbatas pada kelalaian) atau lainnya) tidak melebihi jumlah yang Anda bayarkan (jika ada) 

untuk mengakses Situs Web ini. 

Ganti Rugi 

18. Anda setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Astragraphia dan anak 

perusahaan, afiliasi, pejabat, direktur, agen, dan karyawannya dari klaim atau tuntutan apa 

pun, termasuk biaya pengacara yang wajar yang dibuat oleh pihak ketiga mana pun karena 

atau timbul dari pelanggaran Anda terhadap Ketentuan Penggunaan ini, atau pelanggaran 

Anda terhadap hukum apa pun atau hak pihak ketiga. Anda juga setuju untuk mengganti 

kerugian Astragraphia Document Solution untuk setiap dan semua kerusakan yang mungkin 

Anda timbulkan pada FUJIFILM, bisnisnya, atau Situs Webnya karena interaksi Anda dengan 

Situs Web ini. 

Yurisdiksi / Hukum Yang Mengatur 

19. Sebagai pengguna Situs Web ini, Anda setuju untuk tunduk pada hukum Indonesia 

tanpa memperhatikan pertentangan prinsip hukum. Setiap dan semua tindakan yang diambil 

untuk menegakkan Ketentuan Penggunaan ini atau menyelesaikan perselisihan apa pun yang 

timbul dari Ketentuan Penggunaan ini, Anda setuju untuk menyelesaikannya melalui 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Indonesia, dan Anda dengan ini menyetujui dan setuju untuk 

tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut. 

Keterpisahan 

20. Jika ada ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini yang dianggap tidak sah atau 

tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan dibatalkan dan ketentuan lainnya akan 

diberlakukan. 

 

Lain-Lainnya 

21. Istilah-istilah di sini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia, 

tidak termasuk aturan pilihan hukumnya. Jika salah satu ketentuan di sini dianggap oleh 



  

 

pengadilan atau pengadilan lain dari yurisdiksi yang kompeten tidak dapat dilaksanakan, 

ketentuan tersebut harus dibatasi atau dihilangkan seminimal mungkin sehingga ketentuan 

ini akan tetap berlaku sepenuhnya. Harga, deskripsi produk, dan ilustrasi di Situs Web ini 

dapat berubah tanpa pemberitahuan. Persediaan beberapa item terbatas pada persediaan 

yang ada. 

 

22. Astragraphia Document Solution tidak menjamin bahwa materi dan informasi yang 

terkandung di sini sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi/yurisdiksi lain. 

 

23. Untuk informasi tentang penggunaan informasi pengenal pribadi apa pun yang 

diberikan kepada Astragraphia Document Solution saat Anda menggunakan Situs Web ini, 

harap meninjau Kebijakan Privasi yang ada di Situs Web ini.  

 

Hubungi Kami 

24. Anda dapat mengajukan pertanyaan atau komentar tentang Ketentuan Penggunaan 
ini ke Contact Center Astragraphia di: 
Email : info@astragraphia.co.id 
Telp : +62 21 3909190; +62 21 3909444 
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