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LAMPIRAN BLACKBERRY TRAVEL 
 
Research In Motion Limited atau salah satu afiliasinya (“RIM”) berkenan menyediakan untuk 
Anda secara pribadi, atau apabila Anda berwenang untuk memperoleh Perangkat Lunak Klien 
tersebut (seperti yang ditetapkan di bawah ini) atas nama perusahaan Anda atau entitas lainnya, 
yang Anda wakili (dalam salah satu hal tersebut, “Anda”), perangkat lunak BlackBerry Travel 
(“Perangkat Lunak Klien”) yang memberikan kemudahan menggunakan Produk Genggam untuk 
mengakses, berlangganan ke dan menggunakan Layanan BlackBerry Travel (bersama-sama 
dengan Perangkat Lunak Klien, “BlackBerry Travel”). 
 
BlackBerry Travel terdiri dari Perangkat Lunak Produk Genggam BlackBerry dan Layanan(-
layanan) sebagaimana istilah-istilah tersebut didefinisikan dalam versi terkini Perjanjian Lisensi 
Solusi BlackBerry milik RIM (sebelumnya disebut Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak 
BlackBerry) (“BBSLA”) untuk wilayah hukum Anda dan lisensinya diberikan kepada Anda oleh 
RIM berdasarkan BBSLA, sebagaimana dilengkapi dan diubah melalui Lampiran BlackBerry 
Travel ini (“Lampiran”, dan bersama-sama dengan BBSLA, “Perjanjian”). Jadi apabila Anda 
telah menyetujui syarat dan ketentuan BBSLA berkaitan dengan penggunaan Solusi BlackBerry 
Anda (sebagaimana dimaksud di dalam BBSLA), selanjutnya DENGAN MENGKLIK “SAYA 
SETUJU” SEBAGAIMANA TERSEBUT DI BAWAH INI, MAKA ANDA MENGAKUI 
BAHWA SYARAT DAN KETENTUAN YANG SAMA, BERSAMA DENGAN LAMPIRAN 
INI, BERLAKU SECARA OTOMATIS PADA PENGGUNAAN BLACKBERRY TRAVEL 
OLEH ANDA. APABILA ANDA BELUM MENYETUJUI BBSLA TERSEBUT, DENGAN 
MENGKLIK “SAYA SETUJU” SEBAGAIMANA TERSEDIA DI BAWAH, ANDA SETUJU 
UNTUK TERIKAT OLEH BBSLA TERSEBUT TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN 
BLACKBERRY TRAVEL OLEH ANDA DAN, UNTUK MENJAMIN KETENTUAN YANG 
KONSISTEN BERLAKU UNTUK SEMUA PERANGKAT LUNAK YANG MERUPAKAN 
BAGIAN DARI SOLUSI BLACKBERRY ANDA, ANDA JUGA SETUJU BAHWA, PADA 
TANGGAL DIMANA ANDA MENGKLIK “SAYA SETUJU” SEBAGAIMANA TERSEDIA 
DI BAWAH, BBSLA TERSEBUT BERLAKU UNTUK SEMUA ASPEK LAINNYA DARI 
SOLUSI BLACKBERRY ANDA DAN MENGGANTIKAN SERTA MENGHAPUSKAN 
PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK BLACKBERRY SEBELUMNYA, SEJAUH 
PERJANJIAN TERSEBUT BERLAKU LAIN.  
 
JIKA ANDA TIDAK MEMILIKI BBSLA TERBARU YANG TELAH TERSEDIA, ANDA 
DAPAT MEMPEROLEHNYA DI WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL ATAU DENGAN 
MENGHUBUNGI RIM DI LEGALINFO@RIM.COM. 
 
BlackBerry Travel memberikan kemudahan untuk mengakses atau berlangganan berbagai 
Layanan Pihak Ketiga dan Konten Pihak Ketiga (dengan menggunakan Perangkat Lunak Klien, 
portal online, atau selainnya) yang disediakan oleh berbagai pihak ketiga, yang tidak satu pun 
berada di bawah pengawasan RIM. Perlu ditegaskan kembali bahwa segala bentuk layanan 
perjalanan yang Anda dapat atau reservasi atau transaksi yang Anda lakukan melalui BlackBerry 
Travel merupakan Layanan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam BBSLA. Anda 
memerlukan akun yang aktif untuk mengakses beragam Layanan Pihak Ketiga dan Konten Pihak 
Ketiga, dan semua penggunaan Layanan Pihak Ketiga dan Konten Pihak Ketiga akan diatur oleh 
ketentuan yang berlaku selanjutnya yang telah Anda setujui atau akan Anda setujui berkenaan 
dengan Layanan Pihak Ketiga dan Konten Pihak Ketiga tersebut (“Syarat-Syarat Vendor”). 
Terlepas dari Syarat-syarat Vendor tersebut, ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang terkait 
dengan Barang Pihak Ketiga, sebagaimana antara Anda dan RIM, tetap berlaku dan pada kondisi 
bagaimanapun Syarat-syarat Vendor tersebut mengikat RIM atau membebankan kewajiban 
tambahan apapun, atau kewajiban yang tidak konsisten dengan syarat-syarat dari Perjanjian ini, 
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atas RIM karena alasan apapun. Tanpa mengabaikan syarat atau ketentuan apa pun dalam Syarat-
Syarat Vendor, Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda akan menggunakan Layanan(-
Layanan) tersebut hanya untuk penggunaan Anda sendiri dan tidak akan diperjualbelikan atau 
dijual kembali . 
 
Anda lebih lanjut menyatakan dan menyetujui sebagai berikut: 
 

• Ketentuan Persetujuan Pengumpulan Informasi pada BBSLA, termasuk kebijakan 
privasi RIM sebagaimana tertera di dalamnya yang mungkin juga dapat diakses di 
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml atau diminta melalui email ke 
legalinfo@rim.com (“Kebijakan Privasi”), berlaku atas penggunaan BlackBerry Travel 
Anda. Apabila Anda adalah penduduk dalam Zona Ekonomi Eropa, maka Anda 
menyetujui bahwa informasi pribadi yang dikumpulkan oleh RIM dapat dialihkan keluar 
Zona Ekonomi Eropa untuk diproses oleh RIM atau penyedia layanan pihak ketiga. 
 

• BlackBerry Travel dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan informasi 
lokasi geografis Anda dan informasi rencana perjalanan Anda untuk memfasilitasi dan 
meningkatkan layanan serta fungsi yang disediakan oleh atau melalui BlackBerry 
Travel. Hal ini dapat mencakup pengiriman informasi lokasi geografis Anda dan 
informasi rencana perjalanan kepada pihak ketiga yang menyediakan produk atau 
layanan yang akan memfasilitasi layanan berbasis lokasi atau rencana perjalanan yang 
Anda gunakan melalui BlackBerry Travel (misalnya, Anda dapat memilih untuk 
mengirim secara otomatis email rencana perjalanan untuk dimasukkan ke dalam 
BlackBerry Travel, atau jika Anda memiliki akun jaringan sosial pihak ketiga yang 
memenuhi syarat Anda dapat memilih untuk menampilkan secara otomatis pembaruan 
lokasi BlackBerry Travel dalam profil Anda untuk akun tersebut). Saat menggunakan 
aplikasi atau layanan pihak ketiga pada Produk Genggam BlackBerry Anda yang 
menggunakan atau menyediakan data lokasi, Anda tunduk dan harus meninjau ketentuan 
dan kebijakan privasi pihak ketiga tersebut berkenaan dengan penggunaan data lokasi 
oleh aplikasi atau layanan pihak ketiga tersebut. 

 
• Layanan berbasis lokasi BlackBerry Travel tidak dimaksudkan atau cocok sebagai 

sistem penentuan lokasi darurat. Informasi lokasi apa pun yang disediakan oleh atau 
melalui BlackBerry Travel tidak dimaksudkan sebagai informasi yang dapat diandalkan 
dalam situasi yang memerlukan informasi lokasi yang akurat atau seketika, atau dalam 
situasi apabila data lokasi yang salah, tidak akurat, tertunda atau tidak lengkap dapat 
mengakibatkan kematian, cedera diri, kerusakan properti atau lingkungan hidup. RIM 
tidak menjamin ketersediaan, keakuratan, kelengkapan, keandalan, atau ketepatan waktu 
dari data lokasi atau data lainnya yang ditampilkan melalui BlackBerry Travel. 

 
 
Saya Setuju        Saya Tidak Setuju 
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