Syarat & Ketentuan
Syarat Penggunaan. Tanggal efektif: 24 Agustus 2018
Ketentuan Penggunaan ini terakhir diperbarui 24 Agustus 2018
Ketentuan penggunaan ini ("Ketentuan Penggunaan") adalah perjanjian hukum antara Anda dan PT. Fitco
Digital Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia (nomor registrasi 09242159) yang kantor
terdaftarnya ada di Ruko Inkopal Blok 2B. Jl. Kramat Raya No. 27 RT 003 RW 002, Kel. Kramat, Kec. Senen
- Jakarta Pusat
(selanjutnya disebut "Fitco", "kami" atau "kami" tergantung konteksnya) untuk penggunaan aplikasi seluler
Fitco ("Aplikasi Fitco") dan situs web apa pun yang dioperasikan oleh Fitco ("Situs Web Fitco") ”) Termasuk,
tanpa batasan, www.fitco.id.
Ketentuan Penggunaan ini menetapkan informasi penting mengenai hak dan kewajiban Anda sehubungan
dengan Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco. Harap baca dengan cermat. Secara khusus, kami menarik
perhatian Anda pada batasan tanggung jawab yang terkandung dalam Bagian 14.
Dengan mengunduh, menginstal, atau menggunakan Aplikasi Fitco atau mengakses Situs Web Fitco, Anda
menyetujui Ketentuan Penggunaan ini yang akan mengikat Anda. Jika Anda tidak setuju dengan Ketentuan
Penggunaan ini, jangan unduh, instal, atau gunakan Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco.
Fitco mengizinkan Anda untuk menggunakan Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco semata-mata sesuai dengan
Ketentuan Penggunaan ini. Fitco tetap memiliki kepemilikan atas Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco setiap
saat.
Ketentuan Penggunaan ini berlaku untuk penggunaan setiap pembaruan atau perubahan pada Aplikasi Fitco
dan Situs Web Fitco yang kami terbitkan dari waktu ke waktu.
1. Lisensi yang diberikan kepada Anda untuk penggunaan Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco
Fitco memberi Anda lisensi non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat dibatalkan untuk
melakukan hal-hal berikut sesuai dengan Ketentuan Penggunaan ini ("Lisensi"):
(i) mengunduh, menginstal, dan menggunakan Aplikasi Fitco, dan setiap pembaruan yang disediakan oleh
Fitco dari waktu ke waktu, dalam bentuk kode objek untuk penggunaan pribadi Anda hanya pada perangkat
seluler yang kompatibel yang dimiliki atau dikendalikan oleh Anda; dan
(ii) mengakses dan menelusuri Situs Web Fitco hanya untuk penggunaan pribadi Anda.
Fitco dapat mengakhiri Lisensi yang diberikan berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini kapan saja atas
kebijaksanaan mutlaknya dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Anda. Jika Anda melanggar ketentuan
dalam Ketentuan Penggunaan ini, Lisensi tersebut akan otomatis berakhir. Jika ada Lisensi yang diakhiri,

Anda setuju untuk segera berhenti menggunakan dan mengakses Situs Fitco dan Aplikasi Fitco dan menghapus
salinan Aplikasi Fitco yang Anda pegang.
2. Batasan usia pengguna
Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak-anak di bawah usia 13
tahun. Jika Anda berusia di bawah 13 tahun, Anda tidak boleh menggunakan Aplikasi Fitco dan Situs Web
Fitco.Jika kami menemukan bahwa penggunaan tersebut sedang terjadi, kami akan segera menghentikan akun
pengguna yang relevan yang memfasilitasi penggunaan tersebut. Jika Anda berusia di bawah 16 tahun, Anda
harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali Anda untuk penggunaan Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco.
3. Hak atas Aplikasi Fitco, Situs web Fitco, dan kontennya
Semua hak kekayaan intelektual dan hak-hak lain di dalam atau pada Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco, dan
konten apa pun dari, yang disediakan oleh atau atas nama Fitco dan pemberi lisensinya, menjadi milik dan
tetap setiap saat bersama Fitco dan pemberi lisensinya. . Simpan sebagaimana diatur secara tegas dalam
Ketentuan Penggunaan ini, Anda tidak akan memperoleh (i) hak apa pun di dalam atau atas hak kekayaan
intelektual kami atau orang-orang dari afiliasi kami, atau (ii) hak kekayaan intelektual dan hak-hak lain di atau
pada Aplikasi Fitco atau Situs web Fitco atau konten apa pun dari keduanya. "Fitco" adalah nama dagang Fitco
dan kami memegang hak merek dagang terdaftar dan tidak terdaftar sehubungan dengan nama ini.
Aplikasi Fitco dan Situs web Fitco dilisensikan dan tidak dijual berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini.
Satu-satunya hak yang diberikan kepada Anda sehubungan dengan Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco
berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini adalah Lisensi yang dijelaskan dalam Bagian 1 dari Ketentuan
Penggunaan ini dan tidak ada pengalihan kepemilikan atau hak untuk mengakses atau menggunakan kode
sumber apa pun yang terkait ke Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco diberikan oleh kami.
Di mana Anda mengirimkan konten apa pun (“Konten”) ke Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco, termasuk
tanpa batasan gambar, teks, atau data, Anda memegang semua hak kekayaan intelektual yang Anda miliki
dalam Konten tersebut. Anda memberikan kepada kami lisensi non-eksklusif, mendunia, bebas royalti, dapat
ditransfer, sub-lisensi untuk menggunakan, mereproduksi, menerbitkan, mendistribusikan, melakukan,
mengadaptasi, mengubah, meningkatkan dan mengkomunikasikan Konten tersebut dari waktu ke waktu untuk
tujuan apa pun yang berkaitan dengan Aplikasi Fitco, Situs web Fitco, dan bisnis kami dari waktu ke waktu.
Kami menyambut setiap umpan balik atau saran untuk perbaikan yang berkaitan dengan Aplikasi Fitco, Situs
web Fitco, dan / atau produk dan layanan terkait yang ditawarkan oleh kami dari waktu ke waktu ("Umpan
Balik"). Di mana Anda memberikan Umpan Balik kepada kami, Anda setuju bahwa kami dan afiliasi kami
akan memiliki hak bebas royalti untuk menggunakan Umpan Balik tersebut untuk keperluan seperti yang kami
lihat dari waktu ke waktu, termasuk, tanpa batasan, untuk membuat yang baru, atau meningkatkan produk atau
layanan yang ada ditawarkan oleh kami, dan untuk komunikasi konsumen atau promosi produk, dan kami
tidak akan diharuskan untuk memberikan kompensasi kepada Anda secara finansial atas segala Umpan Balik
yang diberikan, terlepas dari bagaimana kami atau afiliasi kami menggunakan ini.
Simpan sebagaimana yang diizinkan oleh kami dalam Ketentuan Penggunaan ini, Anda tidak boleh
menggunakan konten di Fitco App atau Situs Web Fitco (selain konten yang dikirimkan oleh Anda ke App

Fitco) untuk tujuan komersial apa pun tanpa tujuan tertulis tanpa izin tertulis. dari kami untuk melakukannya
terlebih dahulu.
4. Penggunaan Aplikasi Fitco
Untuk menggunakan Aplikasi Fitco, Anda harus membuat akun pengguna ("Akun Fitco"). Anda bertanggung
jawab atas semua penggunaan Akun Fitco Anda baik oleh Anda atau pihak ketiga. Anda harus memastikan
bahwa Anda menggunakan nomor ponsel pribadi Anda untuk verifikasi akun Anda dan kata sandi yang kuat
(jika berlaku) untuk Akun Fitco Anda dan bahwa detail kata sandi Anda dijaga kerahasiaannya dan aman
setiap saat. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda
untuk setiap penggunaan yang tidak sah dari Akun Fitco Anda sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk
mempertahankan akses terbatas ke perangkat seluler Anda atau kartu SIM seluler Anda, kerahasiaan atau
keamanan rincian pengguna Anda atau kegagalan menggunakan kata sandi yang kuat. Akses ke akun Anda
dapat menjadi terbatas atau tidak mungkin jika terjadi kehilangan kendali Anda atas nomor ponsel tempat akun
Anda terdaftar.

Akun Fitco Anda mencatat rincian semua Fitcoins yang Anda hasilkan dan setiap transfer Fitcoins ke atau dari
Akun Fitco Anda. Harap tinjau Akun Fitco Anda secara teratur. Jika Anda mengidentifikasi transaksi yang
salah atau aktivitas tak terduga di Akun Fitco Anda, atau Anda yakin bahwa keamanan Akun Fitco Anda telah
dikompromikan, Anda harus memberi tahu kami sesegera mungkin.

Tingkat keanggotaan yang berbeda dapat berlaku untuk Akun Fitco dari pengguna yang berbeda dan,
tergantung pada tingkat keanggotaan yang Anda miliki, hak Anda untuk mengakses fungsionalitas Aplikasi
Fitco atau menghasilkan Fitcoins dapat bervariasi.
Saat menggunakan Aplikasi Fitco di perangkat seluler Anda, Anda mengakui dan setuju bahwa Fitco
beroperasi di latar belakang perangkat seluler Anda, yang pada gilirannya dapat berdampak pada masa pakai
baterai perangkat tersebut.
Aplikasi Fitco berhenti menghasilkan Fitcoins di perangkat seluler Anda jika Anda tidak membuka Aplikasi
Fitco selama 1 hari. Generation of Fitcoins memulai kembali setelah Anda membuka aplikasi selanjutnya.
5. Fitco
"Fitcoins" adalah unit pertukaran yang dapat dihasilkan pengguna App Fitco melalui gerakan fisik terverifikasi
(mis. Langkah). Fitcoins dapat digunakan untuk menebus produk, layanan, dan manfaat lainnya melalui
Aplikasi Fitco, sejauh produk, layanan, dan manfaat lainnya ditawarkan oleh pengguna. Anda mengakui dan
setuju bahwa Fitcoins tidak dapat ditebus dengan uang tunai dari Fitco atau afiliasinya, kecuali kami secara
tegas menyetujui sebaliknya dengan Anda secara tertulis.
Semua Fitcoins dihasilkan oleh gerakan fisik terverifikasi dari pengguna App Fitco. Fitcoins tidak akan pernah
dihasilkan dengan cara lain apa pun. Kami berhak untuk menghancurkan Fitcoins yang kami yakini telah

dibuat dengan cara lain dan untuk menangguhkan atau menonaktifkan Akun Fitco yang digunakan
bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan ini.
Kami berhak dan mempertahankan kebijaksanaan mutlak untuk menentukan, dan mengubah dari waktu ke
waktu, bentuk gerakan yang memenuhi syarat, algoritma verifikasi gerakan dan jumlah gerakan terverifikasi
yang harus dilakukan oleh pengguna untuk menghasilkan Fitcoins menggunakan App Fitco (untuk contoh, dan
tanpa batasan, kami dapat mengubah dari waktu ke waktu algoritma verifikasi atau jumlah langkah
terverifikasi yang diperlukan untuk menghasilkan Fitco). Rincian kriteria kelayakan dan volume gerakan
terverifikasi yang diperlukan untuk menghasilkan Fitcoins dari waktu ke waktu disediakan dalam bagian FAQ
di App Fitco. Verifikasi gerakan yang dilakukan oleh algoritme kami dianggap final dan tidak dapat direvisi
atau dibalik.
Kami dapat membatasi jumlah maksimum Fitcoins yang dapat dihasilkan pengguna Fitco setiap hari
menggunakan App Fitco. Batas yang berlaku dapat bervariasi tergantung pada tingkat keanggotaan pengguna
yang relevan atau kriteria lain yang kami pilih untuk diterapkan dan kami dapat mengubah batas tersebut dari
waktu ke waktu.

Dari waktu ke waktu kami dapat mengenakan biaya dalam denominasi Fitco untuk penggunaan Aplikasi Fitco
atau untuk mengaktifkan fungsionalitas spesifik dari Aplikasi Fitco. Apabila kami melakukan ini, kami akan
berhak untuk mengurangi jumlah Fitcoins yang berlaku dari Akun Fitco Anda yang diperlukan untuk
memenuhi biaya dalam denominasi Fitco yang berlaku dan kami dapat menyimpan dan menggunakan Fitcoins
yang kami kurangi untuk keuntungan kami sendiri. Kami akan selalu transparan tentang biaya dalam
denominasi Fitco yang berlaku dan perincian biaya tersebut disediakan di bagian FAQ Aplikasi Fitco.
Untuk mengilustrasikan, dan tanpa membatasi hak-hak kami berdasarkan paragraf sebelumnya, kami dapat
memilih untuk mengenakan biaya komisi berdenominasi Fitco pada generasi Fitcoins yang memberikan hak
kepada kami untuk mengurangi proporsi Fitcoins yang Anda hasilkan. Kami juga dapat mengenakan biaya
berulang berdenominasi Fitco sehubungan dengan kategori tingkat keanggotaan tertentu. Rincian tingkat
komisi yang berlaku untuk pembuatan Fitco dari waktu ke waktu, dan biaya berdenominasi Fitco yang berlaku
untuk berbagai tingkat keanggotaan disediakan di bagian FAQ di App Fitco.
Kami berhak untuk mengenakan biaya sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Fitco dalam mata uang fiat
dari waktu ke waktu, yang mungkin berlaku untuk semua atau kategori pengguna tertentu atau untuk
penggunaan fungsionalitas atau layanan spesifik yang diakses melalui Aplikasi Fitco. Mata uang dan jumlah
biaya tersebut dapat ditentukan oleh kami atas kebijakan mutlak kami.
Aplikasi Fitco memungkinkan Anda untuk mengirim Fitcoins ke pengguna pihak ketiga dari App Fitco. Harap
pastikan bahwa Anda telah memverifikasi identitas penerima Fitcoins yang relevan sebelum
mengirimnya.Kami dapat menyediakan fungsionalitas yang memungkinkan sumbangan Fitcoins untuk amal.

6. Penggunaan Dapat Diterima

Anda setuju bahwa Anda tidak akan:
(A) berusaha untuk menghasilkan Fitcoins dengan cara apa pun selain gerakan fisik asli Anda memenuhi
kriteria kelayakan yang ditentukan oleh Fitco dari waktu ke waktu dan, khususnya dan tanpa batasan, Anda
tidak akan (i) mensimulasikan setiap gerakan diverifikasi tersebut menggunakan artifisial dan / atau sarana
mekanis, (ii) meminta pihak ketiga untuk menghasilkan Fitcoins atas nama Anda (untuk menghindari
keraguan, namun, Anda dapat menerima transfer Fitcoins dari pihak ketiga menggunakan fungsi yang tersedia
dalam App Fitco);

(b) menyalin, mengadaptasi, mentransmisikan, merekayasa balik, mendekompilasi, membongkar,
memodifikasi, menjual Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco atau konten apa pun yang dapat diakses dari
keduanya, disimpan sebagaimana diizinkan secara tegas oleh Ketentuan Penggunaan ini atau hukum yang
berlaku;
(c) mengoperasikan lebih dari satu Akun Fitco;
(d) 
menggunakan Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco dengan cara yang melanggar hukum, untuk
tujuan apa pun yang melanggar hukum, atau dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan Ketentuan
Penggunaan ini, atau bertindak secara curang atau jahat, misalnya, dengan meretas atau memasukkan kode
jahat, termasuk virus , atau data berbahaya, ke dalam Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco;
(e) mereproduksi, membingkai, memajang atau mencerminkan Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco selain
sebagai konsekuensi yang diperlukan dari operasi normal Anda oleh Anda;
(f) melanggar hak kekayaan intelektual kami atau pihak ketiga mana pun sehubungan dengan penggunaan
Anda terhadap Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco;
(g) mentransmisikan materi apa pun yang memfitnah, eksplisit, menyinggung, atau tidak disetujui di Aplikasi
Fitco atau Situs Web Fitco;
(h) menggunakan Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco dengan cara yang dapat merusak, melumpuhkan,
membebani, merusak atau membahayakan sistem kami atau keamanan kami atau mengganggu pengguna lain;
(i) menggunakan teknologi apa pun yang mengganggu dengan cara apa pun dengan pengoperasian yang benar
dari Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco, termasuk dengan memblokir iklan atau promosi apa pun yang
ditampilkan di dalamnya; atau
(j) mengumpulkan atau memanen informasi atau data apa pun dari Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco untuk
tujuan komersial apa pun, simpan sebagaimana disetujui secara tertulis oleh kami.
Jika kami menemukan pelanggaran Bagian 6 ini oleh Anda, kami dapat segera menangguhkan atau
menghentikan akses Anda ke Aplikasi Fitco dan menghapus dan menghapus konten apa pun dari Aplikasi
Fitco atau Situs Web Fitco yang melanggar Bagian 6 ini.

7. Perubahan dan pembaruan pada Aplikasi Fitco dan Situs web Fitco
Fitco berhak setiap saat, tanpa kewajiban apa pun, dalam kebijaksanaan mutlaknya (i) untuk mengubah,
menangguhkan, membatasi atau menonaktifkan akses Anda ke Aplikasi Fitco dan / atau Situs Web Fitco, dan /
atau (ii) mengubah fungsionalitas atau konten Aplikasi Fitco dan / atau Situs Web Fitco dengan atau tanpa
pemberitahuan kepada Anda.
Kami dapat mengeluarkan pembaruan untuk Aplikasi Fitco dari waktu ke waktu. Bergantung pada sifat
pembaruan, Anda mungkin tidak dapat terus menggunakan Aplikasi Fitco hingga Anda telah mengunduh versi
terbaru dari Aplikasi Fitco.
8. Menghubungi kami
Sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Aplikasi Fitco dan Situs web Fitco, termasuk umpan balik,
pertanyaan, keluhan atau klaim, silakan hubungi kami melalui aplikasi iPhone atau Android kami -> Profil ->
Pengaturan -> Bantuan -> Hubungi kami -> ...
Fitco menyambut setiap umpan balik yang Anda miliki di App Fitco.
9. Tidak ada garansi
Aplikasi Fitco dan Situs web Fitco disediakan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa
representasi, garansi atau upaya apa pun sehubungan dengan ketersediaan, kinerja, keakuratan, atau
kelengkapan Aplikasi Fitco, Situs web Fitco. ) atau isi dari mereka. Fitco tidak menjamin atau melakukan
bahwa penggunaan dan ketersediaan Aplikasi Fitco dan Situs web Fitco tidak akan terganggu atau bebas dari
kesalahan.
ATAS MAKSIMUM SEJAUH MUNGKIN DI BAWAH HUKUM YANG BERLAKU ADA JAMINAN
APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA,
JAMINAN KEPEMILIKAN ATAU NON-PELANGGARAN ATAU TERSIRAT JAMINAN
DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DIBUAT SEHUBUNGAN
DENGAN Fitco SITUS APLIKASI ATAU Fitco. JIKA PENGECUALIAN INI TIDAK BERLAKU DI
BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, KEWAJIBAN Fitco DALAM HUBUNGAN DENGAN
GARANSI TERSEBUT DALAM KASUS TERSEBUT DALAM KASUS TERSEBUT DITERBITKAN
UNTUK SEJAUH TERBESAR YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.
10. Konten Pihak Ketiga
Demi kenyamanan Anda, Fitco dapat memasukkan tautan dalam Situs Fitco atau Situs Web Fitco ke situs lain
di internet yang dimiliki atau dioperasikan oleh pihak ketiga ("Situs Web Pihak Ketiga"). Anda juga setuju
bahwa Fitco tidak memiliki kendali atas konten Situs Web Pihak Ketiga dan tidak bertanggung jawab atas
materi apa pun yang tersedia di Situs Web Pihak Ketiga tersebut atau untuk penggunaan atau kepercayaan apa
pun terhadap konten Situs Web Pihak Ketiga tersebut oleh Anda.

Aplikasi Fitco dan Situs web Fitco dapat mencakup konten yang dikirimkan oleh pengguna lain dari Aplikasi
Fitco dan Situs Web Fitco (“Konten Pihak Ketiga”). Anda mengakui bahwa segala penggunaan atau
ketergantungan pada konten tersebut oleh Anda sepenuhnya menjadi risiko Anda sendiri dan kami tidak
bertanggung jawab atas Konten Pihak Ketiga tersebut.
Fakta bahwa kami dapat menautkan ke Situs Web Pihak Ketiga, atau menampilkan Konten Pihak Ketiga, tidak
menyiratkan bahwa kami mendukung situs atau produk atau layanan di Situs Web Pihak Ketiga tersebut atau
bahwa kami telah meninjau, menyetujui, atau memverifikasi Konten Pihak Ketiga .
11. Tidak Ada Nasehat Medis
Aplikasi Fitco memungkinkan Anda untuk melacak dan memverifikasi pergerakan fisik Anda, menghasilkan
Fitcoins, dan menggunakan Fitcoins untuk menebus barang, layanan, dan manfaat lainnya. LAYANAN
YANG KAMI MEMBERIKAN TIDAK MENGANDUNG ATAU KONSTITUSI, DAN TIDAK HARUS
DIinterpretasikan SEBAGAI, BENTUK NASIHAT ATAU OPINI. Kami bukan profesional medis berlisensi,
dan kami tidak dalam bisnis menyediakan nasihat medis. Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional
medis yang berkualifikasi dan berlisensi sebelum memulai atau memodifikasi program diet atau olahraga apa
pun. App Fitco bukan alat untuk diagnosis atau pencegahan penyakit. Kami tidak menganjurkan produk atau
layanan pihak ketiga mana pun yang terdaftar di Fitco Marketplace dan, jika ini berkaitan dengan kesehatan
Anda, Anda harus selalu mengambil nasihat medis yang sesuai sebelum menggunakannya. PENGGUNAAN
APLIKASI MOBILE Fitco ANDA TIDAK MENCIPTAKAN HUBUNGAN DOKTER-PASIEN ANTARA
ANDA DAN Fitco.
12. Perubahan dan pembaruan terhadap Ketentuan Penggunaan
Kami dapat mengubah atau memperbarui Ketentuan Penggunaan ini dari waktu ke waktu. Jika kami
memutuskan untuk melakukan ini, kami akan memposting perubahan atau pembaruan tersebut di situs web
kami http://Fitco.in dan di App Fitco, sehingga Anda selalu mengetahui syarat dan ketentuan untuk
penggunaan Aplikasi Fitco dan Situs Web Fitco. (s). Jika kami membuat perubahan signifikan pada Ketentuan
Penggunaan ini, kami dapat memilih untuk memberi tahu pengguna terdaftar melalui email, namun kami tidak
melakukan untuk melakukannya. Karenanya Anda berjanji untuk meninjau Ketentuan Penggunaan ini di
Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco dari waktu ke waktu untuk selalu mendapat informasi tentang setiap
pembaruan dan perubahan tersebut. Setelah setiap perubahan atau pembaruan terhadap Ketentuan Penggunaan,
dengan terus menggunakan Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco apa pun, Anda setuju untuk terikat oleh
perubahan atau pembaruan tersebut.
Dari waktu ke waktu kami dapat menyediakan ketentuan atau panduan tambahan terkait dengan penggunaan
Aplikasi Fitco atau Situs Web Fitco, dan di mana kami melakukan ini, Anda setuju untuk mematuhi
persyaratan atau panduan tambahan yang kami sediakan dengan terus gunakan Aplikasi Fitco atau Situs Web
Fitco apa pun.
13. Pasar Fitco
Aplikasi Fitco memungkinkan pengguna untuk menawarkan barang, layanan, dan manfaat lainnya kepada
pengguna lain yang dapat ditebus dengan imbalan Fitcoins (fungsi tersebut adalah "Fitco Marketplace").

Di mana Anda menggunakan Fitco Marketplace untuk menawarkan atau menebus barang, layanan, atau
manfaat lainnya sebagai imbalan Fitcoins, setiap transaksi semacam itu dilakukan secara langsung antara Anda
dan badan hukum yang menyediakan barang, layanan, atau manfaat lain yang relevan bagi Anda atau menebus
barang tersebut , layanan atau manfaat lain dari Anda, sebagaimana berlaku. Tanpa membatasi efek dari
Ketentuan Penggunaan ini dengan cara apa pun, transaksi yang terjadi di Fitco Marketplace tunduk pada
ketentuan hukum pihak yang menawarkan barang, layanan, atau manfaat lainnya di Fitco Marketplace
(termasuk sebagaimana tercantum dalam daftar aktual) ), dan kami dan afiliasi kami bukan merupakan pihak
dari transaksi semacam itu kecuali sejauh kami melakukan transaksi secara langsung di Fitco Marketplace.

Sejauh Fitco setuju untuk mengelola atas nama Anda melalui akun Fitco sendiri setiap tawaran barang atau
jasa atau manfaat lainnya sebagai imbalan Fitcoins di Fitco Marketplace, Fitco berhak untuk mempertahankan
hingga 100% dari Fitcoins yang diterima untuk dirinya sendiri. manfaat dalam kebijaksanaan mutlaknya.
Anda setuju bahwa Fitco tidak bertanggung jawab atas barang, layanan, atau manfaat lain yang ditawarkan
oleh Anda atau oleh pihak ketiga mana pun di Fitco Marketplace. Anda setuju bahwa kami tidak memiliki
kendali atas dan tidak menjamin kualitas, keamanan atau legalitas barang, layanan atau manfaat lain yang
ditawarkan oleh pengguna, kebenaran atau keakuratan penawaran mereka, kemampuan pengguna untuk
menyediakan barang, layanan atau lainnya manfaat yang ditawarkan, atau bahwa pengguna benar-benar akan
menyelesaikan atau melakukan transaksi. Simpan sebagaimana disetujui secara tegas dengan Anda, kami dan
afiliasi kami tidak bertindak sebagai agen, kontraktor, mitra, atau bentuk perwakilan apa pun dari Anda atau
pengguna Fitco Marketplace lainnya. Pengoperasian Fitco Marketplace kami tidak boleh dianggap sebagai
dukungan (tersurat maupun tersirat) atas segala barang, layanan, atau manfaat lain yang ditawarkan padanya,
maupun pengguna mana pun.
Fitco berhak mengubah pemilihan layanan barang dan manfaat lain yang ditawarkan, dan jumlah Fitcoin yang
diperlukan untuk menebus barang, layanan, atau manfaat lain yang ditawarkan, di Fitco Marketplace, serta
membatasi jumlah kemungkinan penukaran dari segala barang, layanan, atau manfaat lainnya oleh pengguna
atau kelompok pengguna apa pun berdasarkan kebijaksanaan mutlaknya. Bila kami ingin melakukan ini, kami
akan memberi tahu Anda terlebih dahulu dan memberi Anda kesempatan untuk membatalkan daftar barang,
layanan, atau manfaat lain yang relevan, jika Anda tidak setuju dengan revisi jumlah Fitcoins yang diperlukan.
Anda menyatakan dan menjamin kepada kami bahwa setiap barang, layanan atau manfaat lain yang Anda
tawarkan di Fitco Marketplace akan: (i) sesuai dengan deskripsi yang Anda berikan untuk mereka, (ii)
mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, (iii) menjadi dengan kualitas memuaskan, (iv) sesuai
dengan persyaratan penggunaan kami yang dapat diterima (dinyatakan dalam Bagian 6 di atas), dan (v)
dikirimkan secara penuh setelah pengguna menebus layanan barang yang relevan atau manfaat lainnya
menggunakan jumlah Fitcoins yang diperlukan sesuai dengan Anda syarat dan ketentuan lain.
Anda setuju bahwa kami dapat menghapus daftar atau penawaran apa pun di Fitco Marketplace kapan saja
berdasarkan kebijaksanaan mutlak kami. Semua barang, layanan, atau manfaat lain yang tercantum di Fitco
Marketplace ditawarkan berdasarkan ketersediaannya (yang mungkin terbatas bila dinyatakan pada daftar) dan
syarat dan ketentuan yang berlaku dari pengguna yang mencantumkan penawaran yang relevan, dan dapat

ditarik kapan saja sebelum mereka ditebus. Barang, layanan, atau manfaat tertentu dapat ditawarkan melalui
pasar Fitco hanya untuk kategori pengguna tertentu atau untuk pengguna yang dipilih secara individual, di
mana kami sepakat secara tertulis atau menyediakan fungsionalitas yang diperlukan untuk memfasilitasi hal
ini.
Anda setuju bahwa perselisihan sehubungan dengan barang, jasa, atau manfaat lain apa pun yang ditebus
melalui Fitco Marketplace akan diselesaikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi
yang relevan antara para pihak dalam transaksi tersebut. Meskipun kami dapat memilih untuk membantu
memfasilitasi penyelesaian perselisihan tersebut melalui program yang kami kembangkan, sampai batas
maksimum yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak menerima tanggung jawab sehubungan
dengan transaksi apa pun yang belum kami ikuti secara langsung.

Kami menyambut umpan balik tentang peserta Fitco Marketplace. Dalam hal kami menentukan dalam
kebijaksanaan mutlak kami bahwa setiap penipuan telah terjadi atau pengguna mana pun telah melanggar
Ketentuan Penggunaan ini atau menolak atau gagal untuk menghormati suatu penawaran barang, layanan atau
manfaat lainnya yang telah terdaftar di pasar Fitco yang telah ditebus dengan semestinya oleh pengguna lain
menggunakan jumlah yang diperlukan dari Fitcoins dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kami
berhak atas kebijaksanaan mutlak kami untuk (i) mengalokasikan kembali Fitcoins antara pengguna untuk
mengganti setiap pengguna yang dirugikan di mana kami menganggap ini sesuai, dan ( ii) menangguhkan atau
menghentikan penggunaan Aplikasi Fitco oleh pengguna mana pun.

Anda setuju bahwa kami dan afiliasi kami tidak bertanggung jawab untuk memfasilitasi atau menawarkan
pengembalian, penukaran, atau pengembalian uang sehubungan dengan transaksi di Fitco Marketplace yang
belum kami ikuti.

Kami tidak membuat pernyataan, garansi atau melakukan bahwa penawaran, penjualan, pembelian, ekspor,
impor atau penggunaan barang, layanan atau manfaat lainnya yang ditawarkan di pasar Fitco adalah sah dan
sah berdasarkan hukum yang berlaku untuk Anda. Anda menerima tanggung jawab penuh untuk memastikan
legalitas dari setiap penawaran, penjualan, pembelian, ekspor, impor atau penggunaan atau barang, layanan
atau manfaat lain yang Anda daftarkan atau tebus menggunakan Fitco Marketplace.
Sebagai bentuk kurasi pasar, Fitco dapat menawarkan opsi bagi pengguna untuk melaporkan penawaran
melalui fungsionalitas aplikasi Fitco dan berhak setelah ulasan untuk menghapuskan penawaran dari Fitco
Marketplace.

14. Batasan tanggung jawab
Anda mengakui bahwa Aplikasi Fitco belum dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anda, dan
karena itu merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa fasilitas dan fungsi Aplikasi Fitco
memenuhi persyaratan Anda. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku kami tidak memiliki kewajiban baik
dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau sebaliknya untuk (i) kehilangan keuntungan, kehilangan

bisnis, gangguan bisnis, atau hilangnya peluang bisnis, yang timbul dari atau dalam sehubungan dengan
Aplikasi Fitco, Situs web Fitco, dan / atau Perjanjian ini, atau (ii) kehilangan, kerusakan, atau tanggung jawab
lain yang timbul karena tidak tersedianya atau tidak berfungsinya, atau perampasan akses lainnya ke, Aplikasi
Fitco atau Situs web Fitco ( s) atau konten yang tidak akurat atau tidak lengkap pada salah satu, atau (iii) setiap
kerugian, kerusakan atau tanggung jawab lain yang timbul sebagai akibat dari realokasi Fitcoins oleh kami.
Kami hanya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang Anda derita yang merupakan hasil yang
dapat diduga dari pelanggaran kami terhadap Ketentuan Penggunaan ini atau kelalaian kami hingga batas
agregat maksimum yang ditentukan dalam paragraf berikut.
15. Persyaratan Apple
Sebagai pengguna App Store yang dioperasikan oleh Apple Inc, kami diharuskan untuk memasukkan
ketentuan hukum tertentu dalam Ketentuan Penggunaan kami, dan ini ditetapkan dalam Lampiran 1 pada
Ketentuan Penggunaan ini.
16. Umum

Kami dapat menetapkan atau mengalihkan hak dan kewajiban kami berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini
kepada pihak ketiga. Anda tidak berhak untuk menetapkan atau mentransfer Ketentuan Penggunaan ini tanpa
persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Segala upaya untuk melakukannya tanpa persetujuan kami akan
batal.
Kami tidak akan bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas kegagalan untuk melakukan, atau menunda
kinerja, salah satu kewajiban kami berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini yang disebabkan oleh tindakan atau
peristiwa di luar kendali kami yang wajar

Jika kami gagal untuk bersikeras bahwa Anda melakukan kewajiban Anda berdasarkan Ketentuan Penggunaan
ini, atau jika kami tidak menegakkan hak kami terhadap Anda, atau jika kami menunda melakukannya, itu
tidak berarti bahwa kami telah melepaskan hak kami terhadap Anda dan tidak akan berarti bahwa Anda tidak
harus mematuhi kewajiban itu. Jika kami melepaskan default dari Anda, kami hanya akan melakukannya
secara tertulis, dan itu tidak berarti bahwa kami akan secara otomatis menghapus default apa pun nanti oleh
Anda.
Masing-masing ketentuan dari Ketentuan Penggunaan ini beroperasi secara terpisah. Jika ada pengadilan atau
otoritas yang kompeten memutuskan bahwa salah satu dari mereka tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan,
kondisi yang tersisa akan tetap berlaku sepenuhnya.
Ketentuan Penggunaan ini dan materi pelajaran serta formasinya, diatur oleh hukum Inggris. Anda dan kami
berdua sepakat bahwa pengadilan Inggris dan Wales akan memiliki yurisdiksi non-eksklusif untuk
menyelesaikan setiap perselisihan di bawah atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini.
___

Lampiran 1
Ketentuan App Store
1. Ketentuan Penggunaan disimpulkan antara Anda dan Fitco, dan bukan dengan Apple Inc ("Apple").
Aplikasi Fitco dan isinya adalah tanggung jawab kami, pemberi lisensi dan pengguna Aplikasi Fitco kami
(sejauh pengguna tersebut membuat, mengirimkan, atau mendistribusikan konten apa pun melalui App Fitco)
dan bukan Apple.
2. Lisensi untuk menggunakan Aplikasi Fitco yang diberikan berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini adalah
lisensi yang tidak dapat dipindahtangankan untuk Anda menggunakan Aplikasi Fitco pada produk bermerek
Apple yang Anda miliki atau kendalikan sesuai dengan aturan penggunaan yang ditetapkan dalam Apple
Persyaratan Layanan App Store, kecuali bahwa Fitco App dapat diakses, diperoleh, dan digunakan oleh akun
lain yang terkait dengan Anda melalui pembagian keluarga atau pengaturan volume pembelian dengan Apple.
3. Anda dan kami mengakui bahwa Apple tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memberikan layanan
pemeliharaan dan dukungan apa pun sehubungan dengan Aplikasi Fitco. Kami tidak menawarkan layanan
pemeliharaan atau dukungan sehubungan dengan Aplikasi Fitco.
4. Apple tidak akan memiliki kewajiban garansi apa pun sehubungan dengan Aplikasi Fitco, dan segala klaim,
kerugian, kewajiban, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang disebabkan oleh kegagalan Aplikasi Fitco untuk
menyesuaikan dengan garansi yang berlaku yang ditetapkan dalam Ketentuan Penggunaan ini. akan menjadi
tanggung jawab kita sepenuhnya.
5. Kami, bukan Apple, yang bertanggung jawab untuk menangani setiap klaim oleh Anda atau pihak ketiga
terkait dengan Aplikasi Fitco atau kepemilikan Anda dan / atau penggunaan Aplikasi Fitco, termasuk, tetapi
tidak terbatas pada: (i) klaim kewajiban produk; (ii) setiap klaim bahwa Aplikasi Fitco gagal memenuhi
persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku; dan (iii) klaim yang timbul di bawah perlindungan konsumen
atau undang-undang serupa.
6. Dalam hal terjadi klaim pihak ketiga bahwa Aplikasi Fitco atau kepemilikan Anda atau penggunaan
Aplikasi Fitco melanggar bahwa hak kekayaan intelektual pihak ketiga, Fitco dan bukan Apple akan
bertanggung jawab atas penyelidikan, pertahanan, penyelesaian dan pelepasan segala hal seperti itu. klaim
pelanggaran kekayaan intelektual.
7. Anda menyatakan dan menjamin bahwa (i) Anda tidak berada di negara yang terkena embargo Pemerintah
Indonesia, atau yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara "pendukung teroris"; dan (ii)
Anda tidak tercantum dalam daftar pihak mana pun yang dilarang atau dilarang oleh Pemerintah Indonesia.
8. Anda harus mematuhi ketentuan pihak ketiga mana pun yang berlaku untuk penggunaan Aplikasi Fitco dari
waktu ke waktu.
9. Apple dan anak perusahaan Apple adalah penerima manfaat pihak ketiga dari Ketentuan Penggunaan, dan
setelah Anda menerima Ketentuan Penggunaan ini, Apple akan memiliki hak (dan akan dianggap telah

menerima hak) untuk memberlakukan Ketentuan Penggunaan ini terhadap Anda sebagai penerima pihak ketiga
daripadanya.

