
PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR ("EULA") adalah antara BlackBerry Limited 
("BlackBerry") dan Anda (baik atas nama sendiri atau atas nama perusahaan atau badan lainnya sebagai 
wakil yang ditunjuk).

EULA berlaku atas hak Anda menggunakan perangkat lunak sistem operasi Android yang dimiliki oleh
BlackBerry dan/atau anak perusahaan BlackBerry, atau di mana BlackBerry atau anak perusahaan 
BlackBerry khusus mengidentifikasi dirinya sebagai pemberi lisensi dari perangkat lunak tersebut, dan 
untuk setiap pembaruan, dan/atau suplemen tambahan, di mana software tersebut disediakan bersama
perangkat pada saat penjualan atau sebaliknya tersedia untuk diunduh (misalnya dari Google Play) dan 
instalasi pada perangkat sebagai aplikasi ("perangkat lunak"), dan untuk setiap layanan yang terkait, 
kecuali ketentuan lain menyertai Software atau layanan tersebut.

Untuk kejelasan, Perjanjian BlackBerry Solution License dan/atau istilah lain, dan bukan EULA ini, 
berlaku untuk perangkat lunak perusahaan dan/atau layanan persembahan perusahaan dari BlackBerry 
dan anak perusahaan BlackBerry termasuk (tanpa batasan): BlackBerry Enterprise Service, Watchdox, 
SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu, setiap perangkat lunak perusahaan dan perusahaan jasa lainnya untuk 
perangkat yang menggunakan sistem operasi Android dan perangkat lunak perusahaan dan jasa 
perusahaan sebagaimana tersebut pada www.blackberry.com/enterprise dari waktu ke waktu.

DENGAN MENGUNDUH, MENGINSTAL DAN/ATAU MENGGUNAKAN PERANGKAT 
LUNAK DAN/ATAU LAYANAN, ANDA MENERIMA PERSYARATAN EULA INI. ANDA 
AKAN MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUNAKAN SOFTWARE DAN/ATAU LAYANAN 
JIKA ANDA MEMATUHI PERSYARATAN EULA INI.

1. USIA CAKAP HUKUM. Anda setidaknya berusia tiga belas (13) tahun dan berusia di atas usia cakap 
hukum, seorang emancipated minor, atau memiliki persetujuan hukum dari orangtua atau wali dan 
sepenuhnya mampu dan kompeten untuk masuk ke dalam EULA ini.
2. LINGKUP LISENSI. Tunduk pada syarat dan ketentuan EULA ini, dan syarat-syarat lain apa pun 
yang menyertai Perangkat Lunak tersebut, atau layanan, BlackBerry memberikan Anda lisensi pribadi, 
dapat dibatalkan, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan untuk mengunduh, menginstal, dan 
menggunakan Perangkat Lunak, dan menggunakan layanan terkait, untuk penggunaan internal atau 
pribadi. Perangkat Lunak ini berlisensi dan tidak dijual berdasarkan EULA ini.
3. PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA. Untuk mendapatkan akses atau menggunakan Perangkat 
Lunak atau layanan (atau bagian daripadanya) Anda perlu memperoleh, mengakses dan/atau 
menggunakan perangkat lunak atau layanan pihak ketiga. Anda harus memastikan bahwa Anda diizinkan 
untuk memperoleh, mengakses, dan menggunakan perangkat lunak pihak ketiga tersebut dan bahwa Anda 
mematuhi semua aturan penggunaan yang mengatur penyedia digital pihak ketiga dari mana Anda 
memperoleh perangkat lunak atau layanan pihak ketiga tersebut. Perangkat Lunak ini juga mencakup 
program pihak ketiga yang BlackBerry, bukan pihak ketiga, memberikan lisensi untuk Anda berdasarkan 
EULA ini. Pemberitahuan, jika ada, untuk perangkat lunak atau program pihak ketiga yang disertakan 
hanya untuk informasi Anda.
4. BIAYA DAN BERLANGGANAN. Biaya dapat berlaku untuk Perangkat Lunak dan/atau layanan
(atau bagian daripadanya) dan lisensi Anda untuk mengunduh, menginstal, dan menggunakan Perangkat 
Lunak dan layanan bergantung pembayaran biaya lisensi yang berlaku. Jika Anda memperoleh Perangkat 
Lunak dan layanan (atau bagiannya) secara berlangganan atau sebagai bagian dari percobaan gratis, maka 
lisensi yang ditetapkan sebelumnya hanya berlaku untuk jangka waktu yang telah Anda bayar untuk biaya 
berlangganan yang diperlukan atau untuk periode waktu percobaan.
5. PERIKLANAN. Perangkat Lunak meliputi iklan pihak ketiga, kecuali jika Anda telah berlangganan 
untuk perangkat lunak atau layanan yang secara khusus meniadakan iklan pihak ketiga.
6. BATASAN PENGGUNAAN. Kecuali sebagaimana diizinkan oleh Bagian 2 (Lingkup Lisensi), Anda 
tidak boleh: (i) mengunduh, menginstal, atau menggunakan Perangkat Lunak atau menggunakan jasa; (ii) 



menyalin, memodifikasi, mengirimkan, mengadaptasi, meragamkan atau membuat karya turunan 
berdasarkan Perangkat Lunak atau layanan secara keseluruhan atau sebagian; (iii) menyewakan, 
meminjamkan, sub-lisensi, menjual atau mentransfer Perangkat Lunak atau layanan kepada pihak ketiga; 
(iv) mengakali keterbatasan teknis, termasuk perlindungan dari pembajakan, dalam Perangkat Lunak atau 
layanan; atau (v) merekayasa ulang, menguraikan, membongkar, debug, hook, spoof atau membajak
Perangkat Lunak atau layanan, kecuali sejauh, meskipun terdapat batasan yang berlaku, tidak 
diperbolehkan bagi BlackBerry untuk melarang kegiatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku .
7. PEMBARUAN. BlackBerry dapat mengubah atau membatalkan ketersediaan setiap Perangkat Lunak
atau layanan kapan pun dengan atau tanpa pemberitahuan. Anda tidak dapat menggunakan Perangkat 
Lunak atau layanan dengan cara apa pun yang bisa membahayakannya atau mengganggu penggunaan 
orang lain. Anda tidak dapat menggunakan Perangkat Lunak atau layanan untuk mencoba mendapatkan 
akses tidak sah terhadap layanan, data, akun atau jaringan apa pun dengan cara apa pun.
8. BANTUAN. Bantuan gratis berupa daring akan diberikan oleh BlackBerry untuk pelanggan Perangkat 
Lunak dan layanan selama masa berlangganan.
9. PENGHENTIAN. Anda bebas berhenti menggunakan Perangkat Lunak dan layanan dan membatalkan 
langganan Anda setiap saat. Anda tidak diharuskan untuk memberitahu BlackBerry. Lisensi Anda 
berdasarkan EULA ini secara otomatis berakhir saat: (a) akhir setiap periode waktu percobaan yang tidak 
diperpanjang atau diganti dengan penawaran alternatif oleh kami, (b) ketika Anda berhenti membayar 
biaya apa pun yang berlaku atau melanggar EULA ini, (c) BlackBerry berhenti untuk menyediakan 
Perangkat Lunak atau layanan secara umum, atau (d) ketika Anda diberikan pemberitahuan penghentian 
tersebut oleh kami. Setelah penghentian semua hak yang diberikan kepada Anda di bawah lisensi ini akan 
berhenti dan Anda harus menghapus atau membuang Perangkat Lunak dari semua produk yang Anda 
miliki dan kendalikan dan segera menghentikan penggunaan Perangkat Lunak dan layanan apa pun.
10. KESELURUHAN PERJANJIAN. EULA ini, dan ketentuan untuk suplemen, pembaruan, dan 
layanan yang Anda gunakan, merupakan seluruh perjanjian untuk Perangkat Lunak dan layanan.
11. HUKUM YANG BERLAKU. EULA ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Provinsi 
Ontario, Kanada, tidak termasuk badan hukum yang mengatur konflik hukum. Pengadilan Toronto, 
Ontario, Kanada memiliki yurisdiksi non-eksklusif. Jika hukum Provinsi Ontario, Kanada tidak diakui 
oleh pengadilan negara Anda, maka EULA ini diatur oleh dan ditafsirkan oleh hukum setempat.
12. PENGARUH HUKUM. EULA ini menguraikan hak-hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki 
hak lain berdasarkan hukum negara Anda. Anda juga mungkin memiliki hak berkaitan dengan pihak asal
Anda memperoleh perangkat lunak pihak ketiga. EULA ini tidak mengubah hak Anda di bawah hukum 
negara Anda jika hukum negara Anda tidak mengizinkan untuk melakukannya.
13. DISCLAIMER GARANSI. PERANGKAT LUNAK DAN LAYANAN BERLISENSI
"SEBAGAIMANA ADANYA" DAN UNTUK AKSES DAN PENGGUNAAN HANYA SESUAI 
DENGAN DOKUMENTASI YANG DIBERIKAN OLEH BLACKBERRY. ANDA 
MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. BLACKBERRY TIDAK MEMBERIKAN 
JAMINAN, GARANSI, ATAU KONDISI SECARA LANGSUNG. ANDA MEMILIKI HAK 
KONSUMEN TAMBAHAN ATAU JAMINAN HUKUM DI BAWAH HUKUM SETEMPAT
ANDA YANG TIDAK DAPAT DIUBAH OLEH EULA INI. SEJAUH YANG DIIZINKAN 
BERDASARKAN HUKUM SETEMPAT ANDA, BLACKBERRY MENIADAKAN JAMINAN 
TERSIRAT ATAS MEMPERJUALBELIKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU 
DAN NON-PELANGGARAN.
14. AUSTRALIA. ANDA MEMILIKI JAMINAN HUKUM DI BAWAH HUKUM KONSUMEN 
DAN TIDAK ADA HAL DALAM PERSETUJUAN INI BERTUJUAN MEMPENGARUHI HAK-
HAK TERSEBUT. ANDA DAPAT MENGHUBUNGI PERWAKILAN BLACKBERRY DI 1 800 
039 536.
15. BATASAN DAN PENGECUALIAN.ANDA DAPAT MENERIMA GANTI RUGI YANG 
DISEBABKAN LANGSUNG OLEH BLACKBERRY HINGGA JUMLAH YANG ANDA BAYAR 
KEPADA BLACKBERRY UNTUK PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN SELAMA TIGA 
BULAN SEBELUM KEJADIAN YANG MENGAKIBATKAN KLAIM ANDA. ANDA TIDAK 



BISA MENERIMA GANTI RUGI LAINNYA, TERMASUK AKIBAT, HILANGNYA LABA, 
KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, ATAU KERUGIAN INSIDENTAL.
16. APLIKASI BATASAN. Batasan berikut berlaku: (A) untuk apapun yang berhubungan dengan 
Perangkat Lunak dan layanan; dan (B) bahkan jika BlackBerry mengetahui atau seharusnya 
mengetahuitentang kemungkinan kerusakan. Batasan atau pengecualian sebelumnya tidak berlaku: (I) 
untuk Anda sejauh negara Anda tidak mengizinkan BlackBerry untuk mengecualikan atau membatasi 
kewajiban, dalam kasus tersebut kewajiban BlackBerry terbatas dan dikecualikan sejauh yang diizinkan 
oleh hukum negara Anda; dan (II) dalam kaitannya dengan konten pihak ketiga (termasuk kode), situs 
internet pihak ketiga, perangkat lunak pihak ketiga, data, dalam kasus tersebut kewajiban BlackBerry 
dikecualikan seluruhnya.
17. KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERSETUJUAN MEMPROSES INFORMASI PRIBADI.
BlackBerry berkomitmen untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Penggunaan 
Perangkat Lunak dan layanan BlackBerry dapat mengakibatkan pengolahan informasi pribadi Anda. 
Pengolahan informasi pribadi Anda termasuk pengumpulan, penggunaan, pengolahan, transfer, 
penyimpanan, atau pengungkapan informasi pribadi Anda. Informasi pribadi yang diproses oleh 
BlackBerry, anak perusahaan BlackBerry, dan penyedia layanan akan diperlakukan sesuai dengan 
Kebijakan Privasi BlackBerry (yang digabungkan dengan rujukan dalam EULA ini dan dapat dilihat di 
www.blackberry.com/legal).




