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1. Umum

1.1 Parallels Desktop untuk Mac (selanjutnya disebut juga "Produk")  adalah perangkat lunak
teknis eksternal (pihak ketiga) dikembangkan oleh Parallels Inc. yang dapat diunduh, melalui
Admirals (dalam format global resmi seperti Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral
Markets Cyprus, dan Admiral Markets Pty) menawarkan kepada klien sesuai dengan persyaratan
Lisensi yang diuraikan di sini.

1.2 Parallels Inc. memiliki Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, Persyaratan Penggunaan, dan Pernyataan
Privasi yang harus dibaca, dipahami dan disetujui oleh setiap pengguna Produk sebelum menggunakan
Produk.

1.3 Patuh pada persyaratan lisensi yang berlaku, Produk dapat digunakan pada akun praktik uang
virtual ("akun Demo") dan akun dengan uang nyata ("akun Live") dari semua klien Admirals yang
memilih untuk ikut serta dalam penawaran Produk ini.

1.4 Lisensi produk tersedia untuk klien yang Memenuhi Syarat dari Admirals gratis jika klien memiliki
ekuitas akun Live minimum sebesar 3.000 Euro (tiga ribu Euro)atau setara dasar mata uang
akun Live lainnya. Pemenuhan persyaratan ekuitas akun Live minimum yang disebutkan di atas tunduk
pada tinjauan manual kebijaksanaan yang berlangsung selama 2 (dua) hari kerja setelah tingkat
ekuitas akun Live yang diperlukan tercapai dan dilaporkan ke Admirals melalui permintaan Halaman
Arahan Produk khusus di situs web Admirals melalui link. Admirals akan memberi tahu klien melalui
email setelah lisensi diberikan.

1.5 Admirals tidak terlibat dalam penjualan kembali lisensi Parallels Desktop untuk Mac
berbayar; oleh karena itu, lisensi Produk tersedia untuk klien hanya selama Admirals
memperbaharui Lisensi Produk.

1.6 Parallels Desktop untuk Mac adalah perangkat lunak yang menyediakan virtualisasi perangkat
keras untuk komputer Macintosh.

1.7 Sebelum penerapan fungsi Produk, setiap pengguna didorong untuk membiasakan diri
dengan manual pengguna Produk yang disediakan oleh Parallels Inc. di situs web
parallels.com . Selain itu, setiap pengguna Produk didorong untuk menguji fitur dan fungsi
Produk pada akun demo gratis sebelum menggunakan Produk dengan akun uang nyata.

1.8 Admirals tidak bertanggung jawab atas konsekuensi operasi tak terduga dari Produk yang dapat
timbul karena tindakan atau kelalaian Parallels Inc., atau sepengetahuan klien Admirals yang tidak
memadai tentang aturan dan prinsip operasional Produk atau penyalahgunaannya.

2. Aktivasi Lisensi

2.1 Untuk mendapatkan lisensi Produk, klien yang memenuhi syarat harus mengambil langkah-
langkah berikut:

2.1.1 Daftar melalui situs Admirals dan buka akun Live

2.1.2 Pastikan akun Live memiliki ekuitas 3.000 Euro atau lebih (atau jumlah mata uang dasar yang
setara di akun live lainnya)

2.1.3 Kirim permintaan melalui Halaman Arahan Produk khusus melalui link atau kirimkan email ke
parallels@admiralmarkets.com dengan nomor akun Live dan permintaan untuk memberikan lisensi
Parallels Desktop untuk Produk Mac.

3. Pembaruan Lisensi
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3.1 Lisensi produk akan diperbarui jika akun Live klien memenuhi persyaratan ekuitas minimum pada
saat peninjauan (paragraf 2.1.2) dan hanya setelah permintaan melalui Halaman Arahan Produk
khusus melalui link atau email ke parallels@admiralmarkets.comdengan nomor akun Live dan
permintaan untuk memberikan lisensi Parallels Desktop untuk Produk Mac (paragraf 2.1.3).

3.2 Setiap listen produk klien yang tidak diperpanjang bebas untuk terus menggunakan layanan
Admirals dengan persyaratan layanan umum.

4. Pencabutan Lisensi

4.1 Admirals mengasumsikan“Penggunaan Wajar”: Jika klien menggunakan penawaran Produk ini
dengan cara yang tidak biasa atau menggunakan penawaran bertentangan dengan kepentingan
ekonomi dan hukum Admirals , Admirals memiliki hak untuk segera menghentikan penawaran atas
kebijakannya yang wajar dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada klien.

4.2 Admirals memiliki hak untuk menonaktifkan dan mencabut lisensi Produk bahkan untuk akun Live
dengan ekuitas lebih dari 3.000 Euro, jika pola setoran dan penarikan yang mencolok terlihat jelas,
yang menunjukkan bahwa persyaratan penawaran ini telah disalahgunakan.

4.3 Admirals berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah, menyesuaikan,
menangguhkan, membatalkan, atau menghentikan, atau mengakhiri Produk kapan saja
dengan atau tanpa pemberitahuan kepada klien. Dalam keadaan apa pun, perusahaan
tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi langsung atau tidak langsung yang timbul
dari perubahan, penyesuaian, penangguhan, pembatalan, atau penghentian Produk.

5. Ketentuan Akhir

5.1 Setelah menerima Produk, klien mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami, dan
menyetujui persyaratan penggunaan Parallels Desktop untuk Produk Mac ini serta semua
persyaratan lisensi pengguna akhir yang relevan dan manual pengguna Produk serta perjanjian klien
dan semua syarat dan ketentuan umum Admirals.

5.2 Admirals tidak membuat klaim terkait pengoperasian Produk yang sempurna dan tidak
bertanggung jawab atas masalah teknis dengan Produk yang mungkin timbul dari tindakan atau
kelalaian Parallels Inc.

5.3 Dengan menggunakan Produk dan menerima syarat penggunaan terkait, klien berjanji untuk
membebaskan perusahaan dan pejabat, karyawan, perwakilan dan/atau agennya dari segala tanggung
jawab atas klaim, biaya, kerugian, atau kerusakan dalam bentuk apa pun yang timbul dari atau
muncul. sehubungan dengan Produk.

5.4 Jika terjadi perselisihan atau salah tafsir atas persyaratan yang berlaku yang ditetapkan di atas,
perselisihan atau salah tafsir tersebut akan diselesaikan sebagaimana yang dianggap tepat oleh
Admirals. Keputusan Admirals bersifat akhir dan mengikat.

5.5 Klien dapat membatalkan lisensi Produk kapan saja dengan mengirimkan email nomor akun
perdagangannya ke parallels@admiralmarkets.com.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau umpan balik.
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