TREK
SYARAT DAN KETENTUAN
Terakhir direvisi: 4 Maret 2018
Syarat dan Ketentuan ini mengatur penggunaan Anda terhadap Situs ini.
Trek (“Trek” atau “kami”) adalah platform teknologi yang menghubungkan antara penyedia
alat (“Penyedia”) dengan penyewa atau pembeli alat (bersamaan disebut “Konsumen”).
Situs www.trek.id dan www.trek.co.id (“Trek.id” atau “Situs”) adalah situs yang dimiliki dan
dioperasikan oleh kami untuk menghubungkan antara penyedia alat (“Penyedia”) dengan
penyewa atau pembeli alat (“Konsumen”).
“Pengguna”, “Anda”, atau “kamu” adalah setiap orang atau perusahaan yang
menggunakan Situs.
“Aplikasi” adalah penyebutan Situs, email, pesan teks, dan akun media sosial secara
kolektif. “Layanan” adalah aplikasi dan fitur, konten, peralatan, dan layanan lainnya yang
bisa diakses untuk mendukung transaksi antara Anda dan kami juga untuk memesan rental
atau penjualan alat melalui platfom kami.
“Alat” adalah setiap jenis alat, mesin, kendaraan, peralatan, aksesoris, dan barang apapun
yang ditawarkan melalui Layanan.
“Sewa” adalah setiap transaksi di mana Konsumen menyewa Alat dari Penyedia melalui
Layanan. “Penjualan” adalah setiap transaksi di mana Konsumen membeli Alat dari
Penyedia melalui Layanan.
Kami berhak, dengan hak pribadi kami, mengubah atau memperbaharui Syarat dan
Ketentuan ini dari waktu ke waktu. Pengguna diharapkan untuk meninjau Syarat dan
Ketentuan ini secara periodik.
Dengan menggunakan Situs kami, Anda menyetujui Syarat dan Ketentuan ini secara utuh.
Jika Anda tidak setuju dengan sebagian atau keseluruhan dari Syarat dan Ketentuan ini,
Anda tidak diperkenankan menggunakan Situs ini.

KEBIJAKAN PRIVASI
Anda telah membaca Kebijakan Privasi Trek. Syarat-syarat yang tertulis di Kebijakan
Privasi Trek juga berlaku di Syarat dan Ketentuan ini, dan Anda menyetujui semua syaratsyarat tersebut.
Anda mengizinkan Trek untuk mengumpulkan, menggunakan, dan memublikasikan
informasi pribadi Anda yang dimasukkan ke dalam Aplikasi sesuai dengan syarat-syarat
yang tertera di Kebijakan Privasi Trek.

PENGGUNAAN
Anda berhak menggunakan Layanan hanya jika Anda memiliki hak legal untuk membuat
perjanjian yang mengikat di bawah hukum Republik Indonesia. Anda tidak berhak
menggunakan Layanan jika Anda berada di bawah kondisi hukum yang membatasi akses
Anda ke Layanan, baik secara sebagian maupun menyeluruh.
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Anda memberi izin kepada kami untuk menggunakan informasi Anda untuk kepentingan
Layanan Trek. Anda menjamin bahwa setiap informasi yang Anda berikan kepada Trek
adalah lengkap dan akurat. Risiko atas penggunaan Anda terhadap Layanan, termasuk
interaksi dan kesepakatan yang Anda buat dengan Pengguna lain melalui Layanan,
ditanggung oleh Anda sendiri.
Trek dapat menggunakan layanan pihak ketiga untuk memverifikasi informasi yang Anda
berikan kepada kami dan untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dan koreksi yang
berlaku. Dengan menggunakan Layanan, Anda memberi kuasa kepada Trek untuk
memperlihatkan, menambahkan, atau memberikan sebagian atau keseluruhan informasi
yang Anda berikan kepada pihak ketiga untuk kepentingan verifikasi atau perbaikan
Layanan.
Trek tidak bertanggung jawab atas tindakan, kesalahan, kelalaian, representasi, garansi,
pelanggaran atau keteledoran Pengguna atau karyawannya, kontraktor independen,
perwakilan, agen, pihak yang ditugaskan, pengantar, operator, pengemudi, petugas
pengiriman, atau pemasok lainnya untuk cedera pribadi, kematian, kerusakan properti,
kehilangan, pencurian, atau kerusakan atau biaya lain yang diakibatkannya.
Pengguna adalah pihak independen dari Trek dan bukanlah agen, perwakilan, maupun
karyawan dari Trek.
Trek berhak untuk mengubah, menangguhkan, menghapus, menghentikan, atau
menonaktifkan akses ke Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada, Aplikasi atau
bagiannya) kapan saja tanpa pemberitahuan. Trek berhak menolak Layanan,
menghentikan akun, menghapus atau mengedit konten, atau membatalkan pesanan atas
kebijakannya sendiri kapan saja dengan alasan apapun atau tanpa alasan.
Penyedia harus memastikan bahwa penawaran barang atau jasa mereka untuk dijual atau
disewa sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku.
Anda menjamin bahwa informasi yang Anda berikan kepada Trek akurat dan lengkap. Jika
informasi ini berubah karena alasan apapun, Anda diharuskan memperbaharui informasi
tersebut di akun Anda sesegera mungkin. Setiap penagihan yang Trek kirimkan ke alamat
kontak yang tertera sesuai dengan informasi yang Anda berikan kepada Trek akan
dianggap sah meskipun Anda tidak lagi menerima informasi tersebut karena Anda tidak
lagi beralamat di alamat penagihan tersebut.
Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sementara Pengguna menggunakan Layanan
dan akan tetap berlaku setelah partisipasi dalam Layanan berakhir.

KESEPAKATAN RENTAL
Syarat dan Ketentuan Trek berlaku untuk setiap sewa yang dilakukan melalui Layanan.
Jika diperlukan, Penyewa dan Pemilik diperbolehkan untuk membuat perjanjian tambahan,
untuk memenuhi kebutuhan dan situasi yang khusus, selama konten dari perjanjian
tambahan tersebut tidak kontradiktif terhadap apa yang disebutkan di Syarat dan
Ketentuan. Trek tidak mengambil peran dan tidak juga memiliki hak dan tanggung jawab
apa-apa dalam kesepakatan, penyusunan, dan pemenuhan kontrak antara Penyewa dan
Halaman 2 dari 5

TREK
Pemilik ini. Semua kesepakatan antara Penyewa dan Pemilik di luar Syarat dan Ketentuan
tidak dapat menggugurkan, baik sebagian atau keseluruhan, dari Syarat dan Ketentuan.
Jika ada hal yang kontradiktif antara kesepakatan Penyewa dan Pemilik yang dilakukan di
luar Syarat dan Ketentuan, maka Syarat dan Ketentuan memiliki kedudukan hukum yang
lebih tinggi.
Menyewa Peralatan melalui Layanan mungkin tidak dilengkapi dengan semua peralatan
perlindungan pribadi yang diperlukan untuk mengoperasikan Peralatan. Setiap Pengguna
mengakui adanya risiko dan bahaya yang melekat yang terlibat dalam penggunaan
Peralatan dan Pengguna menanggung sepenuhnya risiko dan bahaya tersebut. Trek tidak
bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari penggunaan Peralatan selama masa
Sewa.
Semua ketentuan penunjukkan Trek kepada Penyedia Alat diatur dalam Ketentuan
Penunjukkan Trek.

BIAYA DAN PEMBAYARAN
Sebagai imbalan untuk menyediakan Layanan, Pengguna Trek harus membayar biaya
layanan sebesar persentase dari jumlah transaksi sehubungan dengan barang atau jasa
yang disewa atau dibeli melalui Layanan ("Biaya Layanan") pada tarif yang ditetapkan
pada Jadwal Biaya.
Dengan menggunakan Aplikasi, Anda menyetujui setiap biaya, persyaratan penjualan,
pembayaran, kebijakan penagihan yang berlaku atas penggunaan Anda terhadap Layanan
kami. Semua biaya untuk penggunaan Layanan tidak dapat dikembalikan, kecuali yang
dapat dinyatakan secara jelas dalam Jadwal Biaya.

PERSELISIHAN
Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya terhadap interaksi dengan pengguna Layanan
lainnya. Trek berhak, namun tidak wajib, untuk memantau perselisihan antara Pengguna
dengan pengguna Layanan lainnya. Trek tidak punya kewajiban apapun untuk
menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara Penyewa dan Pemilik. Ketika Trek
mengambil inisiatif untuk memediasi perselisihan antara Penyewa dan Pemilik, hal tersebut
tidak malah membebankan Trek akan tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut.
Perjanjian ini membebaskan semua kewajiban Trek jika terjadi kerugian atau kerusakan
akibat partisipasi Anda di Layanan. Trek atau pihak ketiga tidak akan bertanggung jawab
dalam situasi apa pun untuk setiap cedera, kehilangan, gugatan, atau kerusakan
(termasuk, tapi tidak terbatas kepada, kerugian ekonomi, kehilangan laba, atau kehilangan
tabungan), yang berhubungan dengan produk atau jasa apa pun yang ditawarkan di
Aplikasi. Trek tidak bertanggung jawab untuk setiap penundaan penyelesaian pekerjaan
apa pun dari Peralatan yang disewa atau dibeli melalui Layanan.
Penggunaan Layanan, dan Peralatan yang disewa atau dijual melalui Layanan, merupakan
risiko Anda sendiri, termasuk berkenaan dengan keamanan, kepatuhan hukum dan
peraturan dari setiap rental.
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Anda bertanggung jawab penuh atas interaksi Anda dengan Pengguna lain. Kami berhak,
namun tidak berkewajiban, untuk memantau atau membantu perselisihan antara Anda dan
Pengguna lainnya. Trek tidak bertanggung jawab atas interaksi Anda dengan Pengguna
lain, atau tindakan Pengguna atau kelambanan apa pun, sehubungan dengan Sewa atau
Layanan. Meskipun kami dapat membantu memfasilitasi transaksi yang berhasil dan
penyelesaian sengketa, kami tidak menjamin kualitas, keamanan, kebenaran, atau
keakuratan Sewa, Konten Pengguna, atau layanan atau transaksi lainnya yang tersedia
melalui Layanan.

KONTEN
Semua perangkat lunak yang digunakan pada Aplikasi adalah milik Trek. Seluruh material
yang ditampilkan atau ditunjukkan pada Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada,
teks, grafik, artikel, logo, ikon tombol, foto, gambar, ilustrasi, klip audio, unduhan digital,
kompilasi data, perangkat lunak (disebut sebagai “Konten”, juga termasuk dengan material
yang dikirimkan oleh Pengguna ke Situs)) adalah milik eksklusif Trek. Pengguna harus
mematuhi seluruh keberadaan hak cipta, peraturan merek dagang, informasi, dan
pembatasan tertera pada seluruh Konten yang diakses melalui Layanan, dan tidak
seharusnya menggunakan, menyalin, mereproduksi, memodifikasi, menerjemahkan,
menerbitkan, menyebarluaskan, mengirimkan, membagikan, mempertunjukkan,
mengunggah, memamerkan, melisensikan, menjual, atau mengeksploitasi untuk tujuan
apa pun Konten atau pengiriman dari pihak ketiga atau kewenangan eksklusif lainnya yang
tak dimiliki oleh Pengguna tanpa seizin pemilik Konten, Trek, dan pihak lainnya yang
mungkin terlibat.
Pengguna sepenuhnya sadar dan paham bahwa dengan mempublikasikan informasi atau
konten pada Layanan, hal tersebut turut memberikan hak kepada Trek untuk
memanfaatkan sepenuhnya untuk Layanan, termasuk dengan segala hak kekayaan
intelektual yang terkait.
Anda mewakili dan menjamin bahwa: Anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari
semua Konten Pengguna atau Anda memiliki semua hak yang diperlukan untuk memberi
hak kepada Trek bahwa Anda setuju untuk memberikan di sini sehubungan dengan Konten
Pengguna tersebut; Konten Pengguna Anda tidak akan melanggar hukum atau hak atas
kekayaan intelektual pihak lain; semua Konten Pengguna Anda benar dan akurat dan
sesuai dengan semua undang-undang; dan tidak ada posting yang Anda berikan pada
Aplikasi akan melanggar kesepakatan atau konflik dengan hak pihak ketiga manapun.
Aplikasi, desain, semua teks, grafik, konten, video, audio dan pemilihan dan pengaturan
Aplikasi adalah milik Trek. Tidak ada bagian dari Aplikasi atau isinya boleh, seluruhnya
atau sebagian, disalin, diproduksi ulang, diterbitkan ulang, diunggah, dikirim, dikirim atau
didistribusikan tanpa izin tertulis dari Trek, kecuali bahwa Anda dapat mengunduh,
menampilkan, dan mencetak konten yang disajikan pada Situs Web untuk penggunaan
pribadi dan non-komersial Anda.
Anda dilarang memberikan kontribusi, mengeposkan atau mentransmisikan ke Aplikasi ini
konten yang melanggar, melanggar hukum, mengancam, memfitnah, memfitnah, tidak
senonoh, tidak senonoh, menindas, pornografi atau profan atau konten yang dapat
merupakan atau mendorong tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, menimbulkan
pertanggungjawaban perdata, atau melanggar hukum apapun dan tidak terdiri dari atau
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mengandung virus perangkat lunak, kampanye politik, ajakan komersial, surat berantai,
surat massal, atau bentuk "spam".
Trek tidak bertanggung jawab atas kepatuhan Pengguna terhadap undang-undang,
peraturan, atau peraturan terkait dengan Konten Pengguna tersebut.

Halaman 5 dari 5

