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Ketentuan Penggunaan Situs 

Halaman berikut akan membahas Ketentuan, yang mengatur penggunaan situs ini. Dengan 

menggunakan situs ini, Anda telah mengonfirmasikan bahwa Anda menerima Ketentuan berikut 

dan setuju untuk mematuhinya. Apabila Anda keberatan dengan Ketentuan Penggunaan berikut, 

maka kami memohon kepada Anda untuk berhenti menggunakan situs ini.  

INFORMASI TENTANG KAMI  

www.skyway.capital merupakan situs web, yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan 

Sky Way Capital Inc (yang selanjutnya disebut − "Kami"). Kami terdaftar di bawah hukum 

Saint Lucia dengan nomor 2018-00309 dan kantor kami yang terdaftar berlokasi di alamat 

berikut: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint 

Lucia. 

AKSES KE SITUS KAMI  

Akses menuju situs ini diberikan dalam waktu sementara dan kami berhak untuk 

membatalkan atau mengubah layanan, yang kami tawarkan dalam situs ini tanpa pemberitahuan 

sebelumnya. Kami tidak bertanggung jawab apabila dikarenakan suatu alasan situs kami tidak 

akan tersedia dalam waktu maupun periode yang tak terbatas. Dari waktu ke waktu, kami dapat 

membatasi akses menuju beberapa bagian dalam situs ini atau bahkan sepenuhnya. Anda 

bertanggung jawab atas seluruh keputusan yang Anda ambil, yang diperlukan oleh pihak Anda 

untuk mengakses halaman ini. Anda juga akan bertanggung jawab dalam memastikan seluruh 

orang, yang memperoleh akses ke situs ini melalui sambungan internet Anda, mengetahui dan 

memahami Ketentuan-ketentuan berikut serta mematuhinya.  

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  

Kami adalah pemilik atau pemegang lisensi seluruh hak kekayaan intelektual yang terdapat 

di dalam situs ini berikut materi yang diterbitkan di dalamnya. Hak ini dilindungi oleh hukum 

mengenai hak cipta dan perjanjian internasional. Semua hak cipta dilindungi. Anda dilarang 

untuk menyalin atau mengunduh kutipan apa pun dari bagian mana pun situs ini tanpa 

memperoleh izin yang jelas dari kami sebelumnya. Apabila Anda mencetak, menyalin, atau 

mengunduh bagian yang mana pun dari situs kami dan melanggar Ketentuan Penggunaan, maka 

hak Anda untuk menggunakan situs ini akan segera dicabut, dan Anda harus, sesuai permintaan 

kami, mengembalikan atau menghancurkan seluruh materi yang disalin. Kami tidak bertanggung 

jawab atas konten yang dicantumkan oleh pihak ketiga dalam situs kami (termasuk konten yang 

dicantumkan oleh penerima investasi dan investor), termasuk konten yang tidak disensor, video 

tak senonoh, foto, dan ucapan lainnya yang terdapat di dalam percakapan. Apabila Anda 

beranggapan bahwa di situs kami terdapat isi yang melanggar hak kekayaan intelektual Anda, 

silakan kirimkan surat kepada kami melalui alamat yang tertera di bawah untuk menjalani 

peninjauan oleh manajemen dengan informasi sebagai berikut: (i) bukti kepemilikan Anda; (ii) 

lokasi yang tepat dari konten yang dianggap melanggar hak cipta Anda beserta salinannya. Kami 

akan meninjau pemberitahuan Anda dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk 

penghapusan konten terkait. Alamat untuk pemberitahuan adalah sesuai dengan Lokasi kami saat 

ini: Sky Way Capital Inc, P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-

Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

KEPERCAYAAN ATAS INFORMASI YANG DICANTUMKAN  
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Komentar dan materi yang dicantumkan dalam situs ini tidak dapat dipertimbangkan 

sebagai rekomendasi. Kami tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Anda 

maupun pihak lain, yang menerima informasi tersebut dari Anda, terhadap materi sejenis.  

PERUBAHAN DALAM KONTEN SITUS  

Kami berusaha secara rutin memperbaharui situs ini dan kami pun dapat mengubah konten 

di dalamnya sewaktu-waktu. Apabila diperlukan, kami dapat mencabut akses menuju situs atau 

menutupnya sementara waktu. Materi apa pun dalam situs ini dapat menjadi usang sewaktu-

waktu dan kami tidak berkewajiban untuk memperbaharui materi tersebut.  

TANGGUNG JAWAB KAMI  

Materi yang terdapat dalam situs berikut diberikan tanpa garansi, kondisi, atau jaminan 

terkait ketepatannya. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, kami, anggota lain dalam grup 

perusahaan kami, serta pihak ketiga yang terhubung dengan kami, dengan tegas membuat 

pengecualian:  

• Seluruh ketentuan, garansi, atau kondisi lainnya yang mungkin tersirat di dalam hukum, 

peraturan umum, atau hukum keadilan.  

• Setiap pertanggungjawaban atas kerusakan, baik langsung, maupun tidak langsung, atau 

kerusakan, yang disebabkan oleh pengguna mana pun terkait situs kami atau terkait 

penggunaannya, ketidakmampuan penggunaan atau hasil penggunaan situs ini, situs web lain, 

yang terkait dengannya atau materi lainnya, yang dicantumkan di dalamnya, termasuk, tanpa 

pembatasan, tanggung jawab apa pun atas:  

o Hilangnya pendapatan atau penghasilan;  

o Kerugian dalam bisnis;  

o Kerugian atas keuntungan atau kontrak;  

o Kerugian atas simpanan yang diharapkan;  

o Kehilangan data;  

o Kehilangan reputasi;  

o Kehilangan waktu kerja;  

o dan atas kerugian maupun kerusakan lain dengan jenis apa pun, yang muncul 

sebagai akibat pelanggaran hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran perjanjian atau 

sebaliknya, bahkan jika ini dapat dipertimbangkan. Ini tidak lantas membebaskan kami 

dari tanggung jawab atas kematian atau cedera, yang timbul akibat kelalaian dari pihak 

kami, tanggung jawab kami atas penipuan atau kesalahpahaman yang disengaja, maupun 

tanggung jawab lainnya, yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi oleh hukum terkait 

yang berlaku.  

INFORMASI MENGENAI ANDA DAN KUNJUNGAN ANDA KE SITUS KAMI  

Kami memroses informasi mengenai Anda sesuai dengan kebijakan privasi kami. Dengan 

menggunakan situs ini, Anda setuju dengan pemrosesan semacam itu dan memberikan jaminan 

bahwa data yang Anda berikan adalah benar.  

VIRUS, PERETAS, DAN KEJAHATAN LAINNYA  

Anda dilarang untuk menggunakan situs ini untuk tujuan buruk, dengan cara memasukkan 

virus, trojan, "cacing", bom logis, atau materi lainnya yang menimbulkan bahaya atau 

mengancam keselamatan teknologi tersebut (secara agregat − "virus"). Anda dilarang untuk 

memperoleh akses yang tidak sah menuju situs, server kami, di mana situs kami tersimpan, atau 

server apa pun, komputer serta basis data, yang terkait dengan situs ini. Anda dilarang untuk 
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menyerang situs ini dengan cara memaksanya untuk menghentikan layanan. Dengan melanggar 

Ketentuan ini, Anda dapat dianggap telah melakukan tindakan pidana. Kami akan melaporkan 

pelanggaran jenis apa pun kepada otoritas penegak hukum dan akan terus bekerja sama dengan 

lembaga-lembaga ini dengan cara mengungkap identitas Anda. Apabila terjadi pelanggaran 

semacam ini, hak Anda dalam menggunakan situs ini akan segera dicabut. Kami tidak akan 

bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan apa pun, yang disebabkan oleh serangan 

terhadap penolakan layanan atau virus, yang dapat menginfeksi peralatan komputer Anda, 

program komputer, basis data, atau properti lain yang Anda miliki akibat penggunaan situs 

berikut atau pengunduhan materi jenis apa pun, yang dicantumkan di dalamnya serta di dalam 

situs web mana pun yang terkait.  

TAUTAN KE SITUS KAMI DAN PENGUMPULAN INFORMASI  

Anda tidak dapat mencantumkan tautan ke situs ini tanpa perizinan tertulis sebelumnya. 

Anda tidak dapat mengumpulkan konten situs ini dan memasang kembali konten tersebut, baik 

secara manual, maupun secara otomatis tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari perusahaan 

Sky Way Capital Inc. Situs ini tidak dapat dipasang di situs lainnya tanpa persetujuan tertulis 

sebelumnya dari kami. Kami berhak membatalkan izin pemasangan tautan, pengumpulan 

informasi, dan pemasangan di situs lain tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika Anda ingin 

menggunakan materi, yang dipasang dalam situs ini, namun tidak tertera di atas, mohon 

kirimkan permintaan Anda melalui alamat support@skyway.capital.  

TAUTAN DARI SITUS KAMI  

Tautan menuju situs lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga dalam situs ini, 

disediakan hanya untuk Anda semata. Kami tidak memiliki kendali apa pun terhadap konten 

situs maupun sumber ini serta tidak bertanggung jawab atasnya atau atas kerugian dan 

kerusakan, yang mungkin muncul akibat penggunaannya.  

YURISDIKSI DAN HUKUM YANG BERLAKU  

Pengadilan Inggris akan memiliki yurisdiksi tidak eksklusif atas klaim apa pun, yang 

muncul akibat kunjungan ke situs kami, atau terkait dengan hal semacam itu, walaupun kami 

berhak memulai proses pengajuan tuntutan terhadap Anda atas pelanggaran Ketentuan ini di 

negara tempat tinggal Anda atau negara lain yang terkait. Ketentuan Penggunaan berikut diatur 

dalam Undang-undang Inggris.  

PERUBAHAN  

Kami dapat meninjau ulang Ketentuan Penggunaan situs sewaktu-waktu dengan cara 

mengubah halaman ini. Sangat dianjurkan agar Anda dari waktu ke waktu memeriksa halaman 

ini agar dapat mempelajari lebih jauh perubahan yang mungkin akan kami buat karena ini adalah 

kewajiban bagi Anda.  

PERTANYAAN ANDA  

Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait materi, yang dipublikasikan dalam situs kami, 

silakan hubungi kami melalui alamat support@skyway.capital. Terima kasih atas kunjungan 

Anda di situs kami. Penggunaan materi situs grup perusahaan SkyWay dalam ruang internet 

hanya diizinkan dengan cara pencantuman wajib tautan menuju sumber publikasi: 

http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-ru.pdf © http://skyway.capital/ 
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