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1. Umum

1.1 Virtual Private Server (selanjutnya disebut juga "Layanan")  adalah layanan eksternal (pihak
ketiga) yang didukung oleh ForexVPS.net (dimiliki oleh Think Huge Ltd.), yang mana Admirals (dalam
badan hukum globalnya seperti Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus
dan Admiral Markets PTY) menawarkan kepada klien sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
diuraikan di sini.

1.2 ThinkHuge Ltd. berbisnis sebagai ForexVPS.net memiliki Syarat dan Ketentuan, dan Kebijakan
Privasi yang harus dibaca, dipahami dan diterima oleh setiap pengguna Layanan sebelum
menggunakan Layanan.

1.3 Layanan dapat digunakan pada akun praktik uang virtual ("akun Demo") dan akun uang riil ("akun
Live") dari semua klien Admirals yang memilih untuk ikut serta dalam penawaran Layanan ini.

1.4 Penawaran Layanan tersedia untuk klien yang Memenuhi Syarat dari Admirals gratis jika klien
mempertahankan ekuitas akun Live minimum 5.000 Euro (lima ribu Euro)  atau setara di basis
akun Live lain mata uang. Pemenuhan persyaratan ekuitas akun Live minimum yang disebutkan di
atas tunduk pada tinjauan manual diskresioner yang berlangsung:

1.4.1 Selama 2 (dua) hari kerja setelah tingkat ekuitas akun Live yang diwajibkan tercapai dan
dilaporkan ke Admirals melalui permintaan Halaman Halaman khusus di situs web Admirals melalui
tautan. Admirals akan memberi tahu klien melalui email setelah akses diberikan;

1.4.2 Pada akhir setiap bulan kalender ketika Admirals memutuskan apakah akses Layanan dari klien
yang memenuhi syarat akan diperbarui untuk bulan kalender berikutnya atau tidak.

1.5 Admirals tidak terlibat dalam penjualan kembali layanan VPS berbayar; oleh karena itu,
akses Layanan tersedia untuk klien hanya selama Admirals memperbaruinya.

1.6 Sebuah Virtual Private Server adalah mesin virtual yang menjalankan salinan sistem operasi
(OS) miliknya sendiri, memberikan pelanggan akses khusus (pribadi) ke komputer jarak jauh
menggunakan teknologi virtualisasi.

1.7 Sebelum menggunakan Layanan, setiap pengguna didorong untuk membiasakan diri
dengan manual pengguna Layanan yang disediakan oleh ThinkHuge Ltd. yang menjalankan
bisnis sebagai ForexVPS.net di situs web forexvps.net. Selain itu, setiap pengguna Produk
didorong untuk menguji fitur dan fungsi Produk di akun demo gratis sebelum
menggunakan Layanan dengan akun uang sungguhan.

1.8 Admirals tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi operasi tak terduga dari
Layanan yang dapat timbul karena tindakan atau kelalaian ThinkHuge Ltd. yang menjalankan bisnis
sebagai ForexVPS.net, atau pengetahuan klien Admirals yang tidak memadai tentang aturan dan
prinsip operasional Layanan atau penggunaan yang salah.

2. Penyediaan Akses

2.1 Untuk mendapatkan akses ke Layanan, klien yang memenuhi syarat harus mengambil langkah-
langkah berikut:

2.1.1 Daftar melalui situs Admirals dan buka akun Live

2.1.2 Pastikan bahwa akun Live memiliki ekuitas 5.000 Euro atau lebih (atau jumlah yang setara dalam
mata uang dasar akun Live lainnya)

2.1.3 Kirim permintaan melalui Halaman Produk khusus melalui link atau kirim email ke
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vps@admiralmarkets.com dengan nomor akun live dan permintaan untuk memberikan akses ke
Produk.

3. Pembaruan Akses

3.1 Akses ke Layanan akan diperbarui secara otomatis jika klien mempertahankan ekuitas akun Live
minimum 5.000 Euro (lima ribu Euro) atau setara dalam mata uang dasar akun Live lainnya pada
saat peninjauan sesuai dengan paragraf 1.4.2.

3.2 Dalam semua kasus lain, penyediaan layanan akan ditangguhkan pada hari terakhir
bulan kalender yang sedang berjalan, semua data klien dan konfigurasi server pribadi
virtual akan dihapus secara permanen.

3.3 Jika Admirals memutuskan untuk tidak memperbarui akses ke Layanan, Admirals akan berusaha
memberi tahu klien melalui email 72 jam sebelum akses ditangguhkan, namun, pengiriman
pemberitahuan yang tepat waktu kepada klien tidak dijamin. Klien tetap bertanggung jawab
penuh atas hasil apa pun yang mungkin diakibatkan oleh penghentian akses Layanan.

3.4 Setiap klien yang akses Layanannya tidak diperbarui bebas untuk terus menggunakan layanan
Admirals dengan persyaratan layanan umum.

4. Pencabutan Lisensi

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

4.2 Admirals memiliki hak untuk menangguhkan akses ke Layanan bahkan untuk akun Live dengan
ekuitas lebih dari 5.000 Euro (lima ribu Euro) atau setara dalam mata uang dasar akun Live lainnya,
jika pola penyetoran dan penarikan yang mencolok menjadi 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 penyediaan Layanan
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.

4.4 Tidak ada yang akan mengecualikan atau membatasi tanggung jawab klien atas
aktivitas ilegal atau penipuan yang mungkin terjadi selama penggunaan Layanan.

5. Ketentuan akhir

5.1 Setelah menerima Layanan, klien mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami dan
menyetujui persyaratan penggunaan Layanan Virtual Private Server ini serta semua persyaratan
pengguna akhir yang relevan dan manual pengguna Layanan serta persetujuan klien dan semua
syarat dan ketentuan umum Admirals dan menyetujuinya.

5.2 Admirals tidak membuat klaim terkait pengoperasian Layanan yang sempurna dan tidak
bertanggung jawab atas masalah teknis dengan Layanan yang mungkin timbul dari tindakan atau
kelalaian ThinkHuge Ltd. yang menjalankan bisnis sebagai ForexVPS.net

5.3 Dengan menggunakan Layanan 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 Layanan.

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

5.5 Klien dapat membatalkan akses Layanan setiap saat dengan mengirimkan email beserta nomor
akun tradingnya ke vps@admiralmarkets.com.
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Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau masukan.
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