
KEBIJAKAN PENGGUNAAN 

1. Penerimaan Kebijakan 

SYARAT DAN KETENTUAN INI DAPAT BERUBAH SEJAK AKSES TERAKHIR 

ANDA PADA HALAMAN SITUS INI. DENGAN MENGAKSES SITUS INI, ANDA 

MENYATAKAN BAHWA ANDA TELAH MENYETUJUI SYARAT DAN 

KETENTUAN INI. 

Nu Skin Indonesia (secara bersama-sama disebut “Nu Skin” atau “Kami”, “Kita”) 

menyediakan akses kepada Anda untuk dapat mengunjungi situs website Nu Skin di 

www.nuskin.co.id (“Situs”) yang tunduk pada persetujuan Anda terhadap Perjanjin 

penggunaan Situs Website (“Perjanjian”). Nu Skin dapat melakukan pembaruan Perjanjian 

ini dari waktu ke waktu tanpa sebelumnya menginformasikan kepada Anda. Kami 

mengimbau Anda untuk membaca Perjanjian rutin untuk mengetahui perubahan atau 

informasi baru. Dengan mengakses, menjelajahi, menyusun menggunakan dan/atau 

terhubung dengan halaman Situs, maka Anda menjadi seorang Pengguna (seperti yang 

dijelaskan di dalam Bagian 2) dan setuju untuk tunduk dengan ketentuan Perjanjian ini. 

Perubahan terakhir pada Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018.   

Pada saat menggunakan fitur tertentu pada halaman Situs, Anda juga tunduk pada pedoman, 

peraturan, syarat pelayanan, kebijakan penggunaan, kebijakan kerahasiaan, atau ketentuan 

kontraktual lainnya, yang mana diatur dalam Perjanjian. Dalam hal terjadinya pertentangan 

dengan perjanjian lain, peraturan, kebijakan atau syarat pelayanan dengan Perjanjian ini, 

maka ketentuan pada Perjanjian ini yang akan berlaku. Apabila Anda memiliki pertanyaan 

mengenai Perjanjian Pengunaan ini mohon untuk menghubungi Nu Skin melalui e-mail di 

idcompliance@nuskin.com sebelum memulai menggunakan halaman Situs. Kami akan 

menghubungi Anda melalui e-mail atau dengan memasang pemberitahuan melalui Situs 

ini. Anda menyetujui bahwa seluruh Perjanjian, pemberitahuan, pengungkapan dan jenis 

komunikasi lainnya yang kami berikan kepada Anda secara elektronik telah memenuhi 

persyaratan hukum yang berlaku bahwa komunikasi tersebut bersifat tertulis. Apabila 

Anda adalah Mitra Usaha Nu Skin, Anda menyetujui bahwa penggunaan atas Situs ini tidak 

hanya tunduk pada Kebijakan Penggunaan namun juga syarat dan ketentuan dari Perjanjian 

Mitra Usaha Anda. 

2. Jenis Pengguna 

Setiap orang yang mengakses, menjelajahi atau menggunakan Situs, baik secara manual 

atau menggunakan sebuah program atau peralatan otomatis, untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Pengguna”. Dengan mengakses Situs ini dan menjadi seorang Pengguna, Anda 

menyatakan bahwa Anda telah berumur 18 tahun atau lebih. Apabila Anda berumur di 

bawah 18 tahun atau setidaknya berumur 13 tahun Anda dapat menggunakan Situs ini 

dengan adanya pengawasan dari orang tua atau wali hukum yang menyetujui untuk tunduk 

dengan Kebijakan Penggunaan ini. 
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3. Privasi 

Anda setuju bahwa Anda telah membaca dan memahami syarat-syarat dari Kebijakan 

Pribadi Nu Skin, yang mana hal tersebut dapat Anda peroleh melalui bagian bawah pada 

website www.nuskin.co.id dan tergabung dengan referensi kedalam Perjanjian ini 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. 

4. Penggunaan Situs / Modifikasi 

(a) Anda memahami bahwa Nu Skin tidak menjamin bahwa data yang tersedia untuk 

diunduh pada halaman Situs akan bebas dari virus, worms, Trojan horses atau pemograman 

komputer lainnya yang dapat merusak, menimbulkan gangguan yang merugikan, secara 

diam-diam mencegat atau mengambil alih sistem, data atau informasi pribadi lainnya. 

Anda bertanggungjawab untuk mengimplementasikan prosedur dan checkpoints yang 

dibutuhkan untuk akurasi data input dan output, dan untuk menjaga external Site terhadap 

rekonstruksi dari data yang hilang. 

(b) Nu Skin berhak untuk menambahkan, memodifikasi atau menghentikan Situs atau 

bagian tertentu dari halaman Situs setiap saat atas kebijakannya sendiri. Setiap 

penambahan, modifikasi atau penghentian akan tunduk pada Kebijakan Penggunaan ini. 

(c) Mitra Usaha Nu Skin. Mitra Usaha Nu Skin (“Mitra Usaha”) adalah kontraktor pihak 

ketiga yang mandiri dari Nu Skin dan Nu Skin tidak bertanggung jawab untuk pernyataan, 

tindakan atau kelalaian Mitra Usaha tersebut, baik untuk hal yang berhubungan dengan 

website ini atau konten lainnya. Anda mengakui dan menyetujui bahwa Nu Skin tidak 

mengatur dan tidak bertanggung jawab atas setiap informasi, dalam media apapun, yang 

diberikan kepada Anda oleh Mitra Usaha. Nu Skin tidak mengkonfirmasi keakuratan dan 

kebenaran dari setiap materi yang dihasilkan atau didistribusikan oleh Mitra Usaha dalam 

bentuk media apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan internet. 

5. Sistem Integritas 

Anda tidak dapat menggunakan perlengkapan atau perangkat lunak atau kegiatan yang 

dapat mengganggu kinerja Situs. Anda tidak dapat melalukan tindakan apapun yang 

memaksakan beban pada infrastruktur untuk mendukung pengerjaan yang efisien dari Situs 

termasuk namun tidak terbatas pada e-mail yang tidak diharapkan (“Spam”) 

6. RESIKO / PENGGUNAAN INTERNET   

ANDA MENANGGUNG SELURUH TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO ATAS 

PENGGUNAAN HALAMAN SITUS DAN INTERNET. ANDA MENGAKUI DAN 

MENYETUJUI BAHWA SETIAP HAL YANG ANDA UNGGAH ATAU KIRIM 

MUNGKIN DITERIMA DAN DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA YANG TIDAK 

BERWENANG DAN SELURUH TANGGUNG JAWAB TERKAIT DENGAN HAL INI 

AKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB ANDA. 



7. TIDAK ADA JAMINAN 

NU SKIN TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, BAIK SECARA LANGSUNG 

MAUPUN TIDAK LANGSUNG (TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, 

JAMINAN TITLE ATAU NON-PELANGGARAN, ATAU JAMINAN TERSIRAT 

DARI DAPAT DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN 

TERTENTU) DENGAN HAL-HAL TERSEBUT, KONTEN SITUS ATAU SETIAP 

LAYANAN YANG DISEDIAKAN MELALUI SITUS ATAU DI INTERNET SECARA 

UMUM, KECUALI SECARA KHUSUS TERCANTUM PADA SITUS UNTUK 

PRODUK ATAU LAYANAN DAN NU SKIN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB 

ATAS BIAYA ATAU KERUSAKAN YANG TIMBUL LANGSUNG ATAU TIDAK 

LANGSUNG DARI TRANSAKSI APA PUN TRANSAKSI MELALUI SITUS. 

BEBERAPA NEGARA MUNGKIN TIDAK MENGIZINKAN ADANYA 

PENOLAKAN JAMINAN SECARA TERSIRAT, SEHINGGA HAL INI TIDAK 

DAPAT BERLAKU UNTUK ANDA. NU SKIN TIDAK MENJAMIN BAHWA SITUS 

ATAU LAYANAN AKAN MEMENUHI PERSYARATAN PENGGUNA, ATAU 

BAHWA SITUS ATAU LAYANAN AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS 

DARI KESALAHAN ATAU CACAT DALAM SITUS INI AKAN DIPERBAIKI. SITUS 

DAN KONTEN DAN LAYANAN YANG TERSEDIA DI SITUS DISEDIAKAN 

DENGAN DASAR “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA 

TERSEDIA”. 

8. Penutupan Sistem 

Nu Skin secara berkala menjadwalkan penutupan sistem untuk dilakukan pemeliharaan 

pada halaman Situs atau untuk tujuan lainnya. Penutupan yang tidak direncanakan juga 

mungkin terjadi. Nu Skin tidak berkewajiban dalam bentuk apapun atas ketidaksediaan 

halaman Situs atau atas setiap kehilangan data atau transaksi yang disebabkan oleh 

tindakan penutupan baik yang telah direncanakan maupun yang belum direncanakan atau 

akibat yang timbul atas penundaan yang terjadi, kekeliruan, tidak terkirimnya informasi 

dikarenakan adanya penutupan halaman Situs atau setiap tindakan pihak ketiga atau setiap 

bentuk penutupan lainnya atas halaman Situs yang berasal dari penyedia host web atau 

sarana internet atau jaringan di luar situs. 

9. Ganti Rugi 

Anda bersedia untuk mengganti setiap kerugian, membela dan mempertahankan Nu Skin 

dan perusahaan induknya, afiliasi, anak perusahaan, pejabat, direksi, pegawai dan agen dari 

dan terhadap setiap penyataan, tuntutan, kegiatan, biaya, kewajiban, kehilangan dan ganti 

rugi atas setiap (termasuk biaya pengacara) yang merupakan akibat dari (i) penggunaan 

atau penyalahgunaan atas halaman Situs, (ii) penyalahgunaan atas pelayanan atau produk 

yang disediakan melalui halaman Situs, atau (iii) pelanggaran yang Anda lakukan terhadap 

Perjanjian ini. Anda akan berkerjasama sepenuhnya dalam membela Nu Skin atas tuntutan 

apapun. Nu Skin memiliki hak, dengan biaya sendiri, untuk mendapatkan pembelaan dan 

kontrol eksklusif atas tuntutan ganti rugi yang Anda berikan dan Anda dalam keadaan 



apapun tidak dapat menyelesaikan masalah apapun tanpa mendapatkan persetujuan dari 

Nu Skin. 

10. Kekayaan Intelektual 

Konten pada halaman Situs, seperti teks, grafis, logo, klip audio, video, gambar, perangkat 

lunak dan informasi lainnya (“Konten”) merupakan kekayaan milik Nu Skin dan/atau 

perusahaan afiliasi atau rekan, dan hal tersebut dilindungi oleh hukum mengenai hak cipta 

dan merek dagang atau hak kepemilikan lainnya. Hak ini dilindungi dalam berbagai macam 

bentuk, media dan teknologi yang ada pada saat ini atau yang akan ada dimasa yang akan 

datang. Anda dapat mencetak atau mengunduh sebagian materi dari berbagai bagian pada 

halaman Situs ini semata-mata untuk penggunaan pribadi atau non komersial Anda di 

dalam organisasi Anda atau sebagaimana yang telah diizinkan. Tidak ada bagian dari 

Konten yang dapat dicetak ulang, diterbitkan ulang, dirubah, atau didistribusikan dalam 

bentuk apapun tanpa mendapatkan izin tertulis dari Nu Skin. Anda tidak dapat dan 

Perjanjian ini tidak memberikan Anda izin untuk mereproduksi, merekayasa kembali, 

mengkompilasi, membongkar, memodifikasi, menyebarkan, menjual, mendistribusikan, 

mendaftarkan lisensi atau menciptakan karya turunan sehubungan dengan halaman Situs. 

Konten tertentu dapat dilisensikan dari pihak ketiga dan semua konten pihak ketiga tersebut 

dan semua hak kekayaan intelektual yang terkait dengan konten milik masing-masing 

pihak ketiga. Anda dilarang untuk menghapus, mengubah atau memodifikasi hak cipta, 

merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya yang terkandung di Situs atau Konten. 

Hak apa pun yang tidak secara tegas diberikan oleh Perjanjian ini tetap dimiliki oleh Nu 

Skin. Tidak ada ketentuan yang terkandung di sini dapat ditafsirkan sebagai pemberian 

lisensi atau hak apa pun kepada pihak lain di bawah hak cipta Nu Skin. 

11. Batasan Tanggung Jawab 

DALAM KEADAAAN APAPUN NU SKIN ATAU PIHAK LAIN YANG TERLIBAT 

DALAM MENCIPTAKAN, MEMPRODUKSI, ATAU MENDISTRIBUSIKAN 

HALAMAN SITUS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUSAKAN 

BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, TIDAK TERDUGA, 

KHUSUS ATAU KERUGIAN KONSEKUENSIAL ATAS HILANGNYA 

KEUNTUNGAN, KEGUNAAN, DATA ATAU KERUGIAN TIDAK BERBENTUK 

LAINNYA (MESKIPUN KAMI TELAH TELAH MENERIMA INFORMASI 

SEBELUMNYA MENGENAI KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN 

TERSEBUT) YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI (I) PENGGUNAAN ATAU 

KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN HALAMAN SITUS; (II) BIAYA 

PENGADAAN BARANG DAGANGAN ATAU PENGGANTIAN ATAU PERBAIKAN 

YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI BARANG DAGANGAN, DATA, KONTEN 

ATAU LAYANAN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAU MERUPAKAN HASIL 

TRANSAKSI MELALUI ATAU DARI SITUS; (III) AKSES YANG TIDAK SAH ATAU 

PERUBAHAN TERHADAP PENGIRIMAN ATAU DATA ANDA; (IV) 

PERNYATAAN ATAU TINDAKAN YANG BERASAL DARI PIHAK KETIGA PADA 

HALAMAN SITUS; (V) ATAU HAL LAINNYA TERKAIT DENGAN HALAMAN 

SITUS. DENGAN INI ANDA MENGAKUI BAHWA PERNYATAAN PADA 



PARAGRAF INI AKAN BERLAKU PADA SETIAP KONTEN, BARANG 

DAGANGAN, DAN PELAYANAN YANG TERSEDIA PADA HALAMAN SITUS.  

12. Kewajiban Akun Anda 

Dengan mempertimbangkan penggunaan yang Anda lakukan pada halaman Situs, Anda 

setuju untuk: (i) memberikan data yang benar, akurat, terbaru dan lengkap tentang diri 

Anda atau Organisasi Anda sebagaimana yang diminta pada halaman Situs (“Informasi 

Pendaftaran”); dan (ii) menjaga dan memperbarui Informasi Pendaftaran untuk menjaga 

informasi agar tetap benar, akurat, terbaru dan lengkap. Apabila Anda memberikan 

informasi yang tidak benar, tidak akurat, bukan informasi saat ini atau tidak lengkap, 

ataupun kami memiliki alasan yang mendasar atas adanya dugaan pemberian informasi 

yang tidak benar, tidak akurat, bukan informasi saat ini atau tidak lengkap, maka kami 

dapat menahan atau mengakhiri akun Anda dan menolak permohonan perpanjangan izin 

penggunaan halaman Situs Anda dan akses Anda ke halaman Situs di masa yang akan 

datang. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kata sandi dan nomor akun 

Anda, dan Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang terjadi pada akun 

dan kata sandi Anda. Anda menyetujui bahwa kata sandi Anda dapat digunakan sebagai 

sebuah catatan elektronik dan tanda tangan elektronik Anda. Oleh sebab itu, Anda tidak 

dapat memberikan informasi mengenai kata sandi atau informasi identitas akun Anda 

kepada pihak ketiga. Anda menyetujui untuk segera menginformasikan kepada kami atas 

adanya penggunaan kata sandi Anda tanpa adanya persetujuan dari Anda atau pelanggaran 

keamanan lainnya. Nu Skin dalam keadaan apapun tidak akan bertanggung jawab atas 

setiap tindakan berupa pembelian palsu yang dilakukan dengan menggunakan kata sandi 

yang Anda miliki. 

13. Pembelian dan Harga Produk 

 (a) Pembelian dan Harga Produk.  

Setiap transaksi dan informasi lainnya yang telah didaftarkan pada halaman Situs ini 

haruslah merupakan informasi yang benar dan akurat. Memberikan informasi yang tidak 

benar dan tidak akurat merupakan pelanggaran atas Perjanjian Mitra Usaha Anda. Dengan 

melengkapi proses pemeriksaan akhir (checkout), Anda menyetujui untuk menerima dan 

membayar produk atau pelayanan. Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki 

hak secara hukum untuk mengunakan kartu kredit atau metode pembayaran lainnya yang 

digunakan untuk memenuhi pembayaran. Dalam hal produk tertera dengan harga yang 

salah atau dengan informasi yang tidak benar yang disebabkan oleh kesalahan penulisan 

atau kesalahan pemberian harga atau kesalahan pemberian informasi produk, Nu Skin 

memiliki hak untuk menolak atau membatalkan setiap order apakah order tersebut sudah 

disetujui dan pembayaran menggunakan kartu kredit telah dilakukan. Nu Skin berhak atas 

kebijakan tunggalnya untuk menolak atau membatalkan setiap pemesanan dengan alasan 

apapun. Apabila telah dilakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit Anda dan 

pemesanan Anda dibatalkan, Nu Skin akan dengan segera mengembalikan kredit kedalam 

kartu kredit Anda sejumlah pembayaran yang telah dilakukan. Nu Skin berusaha 

memberikan informasi yang akurat pada setiap deskripsi produk. Meskipun demikian, Nu 



Skin tidak menjamin bahwa setiap deskripsi mengenai produk atau konten lainnya pada 

halaman Situs adalah akurat, lengkap, dapat dipercaya, terbaru atau bebas dari kesalahan. 

Apabila Anda menemukan sebuah produk tidak sesuai dengan apa yang telah 

dideskripsikan Anda dapat melakukan pengembalian sesuai dengan kebijakan 

pengembalian Nu Skin. 

Nu Skin memiliki hak untuk, dengan atau tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, (a) untuk 

memberlakukan persyaratan atas setiap pemberian kupon, kode kupon, kode promosi atau 

promosi lainnya, (b) merubah deskripsi mengenai produk, (c) pembatasan atas kesediaan 

suatu produk atau pelayanan, (d) menolak untuk memberikan setiap Pengguna atau 

pelanggan atas suatu layanan.   

(b) Promosi. Halaman Situs ini mungkin berisikan konten atau promosi yang 

mengharuskan Anda untuk mengirimkan materi atau informasi mengenai diri Anda atau 

akun kemitrausahaan Anda dalam hal Anda ingin berpartisipasi. Mohon untuk diketahui 

bahwa setiap kontes atau promosi yang ditawarkan melalui halaman Situs mungkin diatur 

dengan syarat dan ketentuan yang berbeda, yang mungkin termasuk, antara lain persyaratan 

seperti batasan umur dan batasan geografis, apabila Anda memutuskan untuk berpartisipasi 

dalam suatu kontes atau promosi, maka Anda bertanggung jawab untuk menyesuaikan diri 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan dengan turut serta berpartisipasi Anda 

menyetujui untuk tunduk terhadap setiap syarat dan ketentuan yang berlaku yang mengikat 

dan bersifat final dalam segala hal. 

(c) Pengembalian Pembayaran. Menjadi tujuan utama Nu Skin dan mitra usaha untuk 

menjual produk dengan kualitas yang baik kepada pelanggan. Namun, apabila Anda ingin 

melakukan pengembalian produk Nu Skin, mohon untuk mengacu pada kebijakan 

pengembalian pembayaran yang terdapat pada Kebijakan dan Prosedur Perusahaan. 

(d) setiap tuntutan atau akibat atas setiap tindakan terkait dengan halaman Situs ini harus 

dilakukan dalam waktu satu tahun setelah tuntutan tersebut diberikan. Harga dan 

ketersediaan setiap produk dan pelayanan Nu Skin dapat berubah setiap saat tanpa adanya 

pemberitahuan sebelumnya. 

14. Larangan Dukungan atas Konten dan Terhubung dengan Halaman Situs Lain     

Setiap hubungan dengan halaman Situs lain disediakan untuk kemudahan Pengguna 

halaman Situs. Halaman Situs ini mungkin menyediakan tautan atau referensi kepada 

halaman Situs lain, namun Nu Skin tidak melakukan pemeriksaan terhadap halaman-

halaman Situs lain tersebut, sehingga Nu Skin tidak bertanggung jawab atas setiap konten 

pada halaman situs lain dan tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian atau 

kerusakan yang timbul akibat konten tersebut. Nu Skin tidak menggunakan dukungan atau 

menunjuk perwakilan mengenai halaman situs-situ lainnya, atau setiap informasi atau 

produk lain atau materi yang ditemukan pada halaman situs tersebut, atau setiap hasil yang 

dapat diperoleh dari penggunakan halaman situs tersebut. Apabila Anda memutuskan 

untuk mengakses halaman situs tersebut yang terhubung dengan halaman Situs ini, maka 

hal tersebut menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. 



15. Menghubungkan dan Menyusun Situs   

Terkecuali apabila Pengguna memiliki perjanjian tertulis dengan Nu Skin yang 

menyatakan sebaliknya, seorang Pengguna dimungkinan untuk membuat sebuah hyperlink 

yang menghubungkan halaman Situs ke web site lain apabila Pengguna telah tunduk 

dengan beberapa hal berikut ini: 

(a) tautan tersebut harus merupakan tautan yang berupa teks saja dan secara jelas 

bertuliskan “Nu Skin” atau tautan tersebut harus menujuk kepada halaman URL 

http://www.nuskin.com dan tidak kepada halaman lainnya dalam halaman Situs; 

(b) ketika tautan diaktifkan oleh Pengguna, harus menunjukkan halaman Situs secara 

penuh (full screen) dan tidak berada di dalam “kerangka” pada halaman situs yang 

terhubung; dan 

(c) tampilan, posisi dan hal lainnya dari tautan tersebut harus tidak merusak atau 

melemahkan niat baik yang terhubung dengan nama dan merek dagang Nu Skin 

atau menciptakan kesalahan yang menunjukkan hal tersebut terhubung dengan Nu 

Skin, atau seorang sposor dari, halaman situs yang terhubung. Dengan memberikan 

persetujuan ini. Nu Skin tidak mengedepankan kepemilikan atau hak pada setiap 

merek dagang, hak cipta, paten atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya yang 

terhubung dengan halaman Situs. Nu Skin memiliki hak untuk membatalkan 

persetujuan ini pada link apapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangan 

tunggalnya. 

16. Peraturan Pemerintah 

Perjanjian dan akses yang terhubung pada halaman Situs diatur dan dibentuk berdasarkan 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat salah satu ketentuan dari 

Kebijakan Penggunaan yang tidak sah atau tidak berlaku, seperti misalnya tidak sah atau 

tidak mengikat, maka tidak akan mempengaruhi isi lainnya yang mana akan terus berlaku 

secara penuh. 

17. Pilihan Forum Penyelesaian 

Dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, Anda menyetujui untuk 

menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal timbulnya tuntutan atas 

penggunaan halaman Situs atau pembelian pelayanan melalui halaman Situs (dan bersedia 

untuk tidak memulai proses pernyelesaian perselisihan melalui proses pengadilan lainnya 

kecuali melalui pengadilan sejenis). Meskipun demikian, APABILA ANDA 

MERUPAKAN MITRA USAHA NU SKIN, MAKA ANDA TUNDUK DENGAN 

KETENTUAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG TERDAPAT 

DI DALAM PERJANJIAN MITRA USAHA ANDA. 
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18. Pengguna Internasional 

Anda dilarang menggunakan Situs ini dengan melanggar hukum atau peraturan yang 

berlaku di Indonesia. Nu Skin tidak menyatakan bahwa setiap konten yang terdapat pada 

halaman Situs ini telah sesuai dan dapat di unduh di luar wilayah Republik Indonesia. 

Akses terhadap konten di Situs mungkin bukan merupakan suatu hal yang sah menurut 

hukum di beberapa negara atau untuk beberapa orang. Apabila Anda mengakses halaman 

Situs dari luar wilayah Indonesia, hal tersebut merupakan resiko dan tanggung jawab Anda 

secara pribadi untuk tunduk dengan hukum pada wilayah yuridiksi Anda tersebut, 

meskipun bagian 16 dan 17 di atas berlaku. 

20. Tanggapan Pengguna 

Apabila Pengguna hendak memberikan tanggapan kepada Nu Skin berupa informasi yaitu 

seperti masukan, pertanyaan, permohonan, pendapat, komentar, anjuran atau hal lainnya 

yang terkait dengan konten dari setiap dokumen Nu Skin, halaman Situs, atau pelayanan 

Nu Skin, informasi tersebut dianggap sebagai informasi yang tidak bersifat rahasia dan Nu 

Skin tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun atas informasi tersebut dan hal 

tersebut merupakan suatu hal yang dapat diperbanyak, digunakan, diberitahukan, dan 

distribusikan kepada orang lain tanpa adanya batasan. Nu Skin dapat dengan bebas 

menggunakan setiap ide, konsep, cara atau teknik yang terdapat di dalam informasi tersebut 

untuk tujuan apapun termasuk namun tidak terbatas pada mengembangkan, membangun, 

dan memasarkan produk dengan menggunakan informasi tersebut. 

20. Penggunaan Halaman Situs yang Diperbolehkan dan Sah 

Setiap informasi yang diberikan kepada Nu Skin dalam hal terkait dengan penggunaan 

halaman Situs. 

(a) harus merupakan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan; 

(b) tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; 

(c) tidak mengandung virus, Trojan horses, worms atau program computer lainnya 

yang dapat merusak, mengganggu, menghalangi atau mengambil alih setiap sistem, 

data atau informasi pribadi; 

(d) tidak melanggar hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, hak publisitas 

atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga; 

(e) tidak memfitnah, mencemarkan nama baik, mengancam atau melecehkan secara 

melawan hukum; dan 

(f) tidak menimbulkan kewajiban kepada Nu Skin atau menyebabkan Nu Skin 

kehilangan akses Internet dari penyedia layanan atau pemasok lainnya. Pengiriman 

komunikasi ke Situs dalam bentuk apapun atau sebaliknya kepada Nu Skin harus 



dapat dipertanggungjawabkan atas konten dan informasi yang terkandung 

didalamnya, termasuk kebenaran dan keakuratan data yang diberikan. Halaman 

Situs ini disediakan dalam bentuk pelayanan kepada pengunjungnya. Nu Skin 

memiliki hak untuk menghapus, merubah atau menambahkan konten pada halaman 

Situs ini setiap saat untuk alasan apaun tanpa memberitahukan pemberitahuan 

terlebih dahulu. 

21. Keterpisahan  

Dalam keadaan terdapat satu atau beberapa hal dari Perjanjian ini, untuk alasan apapun, 

dianggap tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam hal apapun, seperti 

keberlakuannya, kesahannya atau tidak memiliki kekuatan hukum, maka keadaan tersebut 

tidak akan memberikan pengaruh kepada setiap ketentuan lainnya yang terdapat di dalam 

Perjanjian ini. 

22. Judul Setiap Bagian 

Judul yang terdapat dalam setiap bagian di Perjanjian ini ditujukan untuk menyediakan 

kemudahan referensi dan bukan sebagai alat untuk melakukan penafsiran terhadap 

Perjanjian ini. 

23. Tanpa Pengabaian 

Keterlambatan atau kegagalan yang dilakukan oleh Anda atau Nu Skin, kapan saja atau di 

waktu kapanpun, yang mengharuskan pelaksanaan ketentuan dalam Situs ini, harus tidak 

akan mempengaruhi hak Nu Skin untuk menegakkan ketentuan tersebut. Tidak ada 

penundaan atau kegagalan yang dilakukan oleh Anda atau Nu Skin dalam melaksanakan 

hak apapun di Situs ini yang dapat mengabaikan hak tersebut atau hak lainnya. 

24. Keseluruhan Perjanjian, Pembaruan dan Perubahan 

Perjanjian ini dan setiap dokumen yang secara langsung berkaitan dengan penunjukkan 

keseluruhan perjanjian antara Anda dengan Nu Skin terkait dengan pokok permasalahan 

ini. Berdasarkan kewenangan tunggalnya, Nu Skin dapat secara sepihak memperbaiki atau 

merubah Perjanjian ini atau dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan ini kapan 

saja dengan menginformasikan hal tersebut melalui halaman Situs. Setiap perubahan atau 

modifikasi akan berlaku secara efektif sejak hal tersebut diinformasikan melalui halaman 

Situs. Melanjutkan penggunaan halaman Situs dianggap sebagai persetujuan akan 

perubahan pada syarat dan ketentuan yang berlaku.  

25. Pengalihan   

Anda tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan tangggung jawab Anda tanpa adanya 

permohonan tertulis kepada Nu Skin Indonesia, kecuali berdasarkan kepada penjualan 

bisnis Anda atau seluruh atau sebagian dari seluruh aset. Nu Skin, kapanpun dapat 

memberikan atau mendelegasikan haknya tanpa pemberitahuan kepada Anda. 



27. Hak Pihak Ketiga 

Tidak ada perorangan atau suatu pihak yang menurut Perjanjian ini dianggap sebagai 

penerima atas Perjanjian ini, dan tidak ada perorangan atau pihak pada Perjanjian ini yang 

memiliki hak untuk memaksakan setiap syarat pada Perjanjian ini.     

27. Pengakhiran 

Nu Skin dapat dengan segera memberikan peringatan, menahan atau mengakhiri akses 

Anda ke halaman Situs karena melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini (atau Perjanjian 

lainnya atau kebijakan lain terkait dengan Perjanjian ini), atau apabila kami tidak dapat 

membuktikan kebenaran dari informasi yang Anda berikan kepada kami, atau karena 

alasan lain atas kebijakan Perusahaan. Anda dapat mengakhiri akun Anda dengan 

menghubungi kami melalui telephone (021) 30030066. Apabila Anda mengakhiri akun 

Anda, Anda harus mengakhiri setiap penggunaan pada halaman Situs ini. Dalam hal 

Kebijakan Penggunaan ini tidak berlaku lagi, pernyataan dan jaminan, ganti rugi dan 

batasan kewajiban yang tercantum pada ketentuan ini akan tetap berlaku.  

28. Kebijakan Terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta 

Anda tidak dapat menggunakan halaman Situs ini dengan melanggar ketentuan mengenai 

hak cipta dan merek dagang yang berlaku di Indonesia. Apabila Anda mendapatkan bahwa 

karya Anda telah digunakan pada halaman Situs kami dalam bentuk apapun dan melanggar 

kebijakan hukum perlindungan hak cipta yang berlaku di Indonesia, mohon untuk 

menginformasikan kepada kami melalui email ke idcompliance@nuskin.com 

 

29. Pemberitahuan Perihal Hak Cipta Nu Skin 

 

Nu Skin dan perusahaan afiliasi dan anak perusahaannya (“Nu Skin”) menghargai hak 

kekayaan intelektual milik orang lain dan mewajibkan kepada siapa saja pihak yang 

mengunjungi halaman Situs ini untuk melakukan hal serupa. Nu Skin mungkin saja, dalam 

keadaan tertentu dan dengan kebijaksanaan tunggalnya, menghapus atau menonaktifkan 

akses ke halaman Situs yang melanggar hak cipta milik orang lain. Nu Skin juga dapat, 

atas hak tunggalnya, menghapus atau menonaktifkan tautan atau referensi ke halaman 

online yang berisikan materi atau kegiatan yang melanggar. 

 

Apabila Anda mengetahui bahwa karya yang Anda miliki telah digunakan pada halaman 

Situs kami dalam bentuk apapun, mohon untuk menghubungi Nu Skin dengan memberikan 

laporan secara tertulis. Laporan harus dilengkapi dengan beberapa informasi sebagai 

berikut:  



 

 

• Tanda Tangan dalam bentuk tertulis ataupun elektronik dari pihak yang berwenang 

untuk bertindak atas nama pemilik dari hak cipta yang diduga telah dilanggar; 

• Penjelasan bahwa hak cipta atas karya Anda telah dilanggar, termasuk salinan dari 

hak cipta Anda atau alamat halaman website dimana karya Anda dapat ditemukan; 

• Menginformasikan bagian dari halaman Situs kami yang memuat material yang 

Anda nyatakan telah dilanggar, atau tautan atau referensi ke halaman website 

lainnya yang memuat materi yang Anda nyatakan telah melanggar hak cipta yang 

Anda miliki; 

• Mohon untuk mencantumkan nama, alamat, nomor telepon dan alamat e-mail 

Anda; 

• Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Anda yakin bahwa penggunaan materi 

yang dipermasalahkan tidak atau belum mendapatkan izin dari pemilik hak cipta, 

agen dari pemilik hak cipta atau hukum; dan 

• Surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Anda, yang menyatakan bahwa 

informasi pada pemberitahuan ini adalah akurat dan Anda adalah pemilik hak cipta 

atas materi yang dianggap dilanggar atau berwenang untuk mewakili pemilik hak 

cipta. 

 

Untuk memberikan informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hak cipta pada 

halaman Situs ini mohon untuk menghubungi Nu Skin dengan cara mengirimkan e-mail 

ke idcompliance@nuskin.com. 
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