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1. Umum 
Situs web, www.budgetair.com, selanjutnya disebut “situs web ini”, dibuat dan dipelihara oleh Travix, 
dengan kantor terdaftarnya di Amsterdam, Belanda, selanjutnya disebut “Travix”. Syarat dan 
ketentuan penggunaan kami berlaku untuk penggunaan situs web ini. Dengan menggunakan situs 
web ini, Anda setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan penggunaan ini. 

 
Situs web ini mematuhi kewajiban pelaporan di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (DPA). 

 
2. Syarat dan Ketentuan Penggunaan 
Anda hanya dapat melakukan pemesanan melalui situs web ini jika Anda memiliki alamat email yang 
valid, alamat pos, nomor telepon dan jika Anda memiliki akses ke perincian pribadi yang benar dari 
semua peserta. BudgetAir menganjurkan agar pengguna situs web ini mengaktifkan pengaturan internet 
yang diperlukan untuk penggunaan situs web ini secara optimal. 

 
Memberikan informasi yang tidak benar dapat mengakibatkan pembatalan pemesanan Anda dan/atau 
timbulnya biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pengguna atau orang yang melakukan 
pemesanan melalui situs web ini. 

 
Seluruh konten situs web ini merupakan milik BudgetAir secara eksklusif. Hak kekayaan intelektual, 
termasuk hak cipta yang ada pada situs web ini, termasuk semua materi dan merek dagang yang 
tersedia di semua subdomain merupakan milik Travix atau telah dilisensikan oleh pihak ketiga. 
Pengguna situs web ini tidak memiliki lisensi atau hak untuk menggunakan merek-merek tersebut. 

 
Semua informasi dan materi, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat lunak, teks, data, 
representasi grafis, ilustrasi, suara, video, logo, ikon atau kode html serta enkripsi lainnya di situs web ini, 
tidak boleh dipublikasikan, dimodifikasi, disalin, direproduksi atau diedit dengan cara apa pun di luar 
lingkungan situs web ini tanpa izin sebelumnya dari Travix. Pelanggaran terhadap hak situs web ini akan 
dikenai hukuman. 

 
Tidak izinkan untuk mengedit situs web ini atau segala bagian darinya untuk penggunaan pribadi atau 
untuk pihak ketiga melalui cara otomatis (misalnya: 'scraping', 'crawling', 'spidering', 'phishing', 
'hacking', dll.) untuk secara sistematis mengunduh informasi atau menghubungkan konten dan data 
situs web ini melalui tautan ke situs web pihak ketiga. 

 
Pengguna situs web ini tidak diizinkan untuk menjual, menawarkan atau memasok produk atau 
layanan yang dipesan dan dibeli melalui situs web ini kepada pihak ketiga dengan pembayaran 
melalui cara apa pun. 

 
BudgetAir berhak memblokir akses pengguna ke situs web ini dan/atau layanan tertaut oleh karena alasan 
penting (misalnya: pelanggaran syarat dan ketentuan penggunaan, upaya penipuan, dll.). 

 
 
 

http://www.budgetair.com/


BudgetAir berhak mengubah atau memperbarui syarat dan ketentuan penggunaan situs web ini kapan 
pun tanpa harus memberi tahu penggunanya. Oleh karena itu, kami menganjurkan Anda untuk secara 
rutin memeriksa halaman mengenai syarat dan ketentuan penggunaan situs web ini. Teks syarat dan  
ketentuan penggunaan tersedia melalui tautan Ketentuan dan tautan Sanggahan di situs web ini. Anda 
senantiasa terikat dengan syarat dan ketentuan penggunaan yang berlaku pada saat itu. 

 
3. Sanggahan 
Travix tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun sifatnya, yang timbul dari atau terkait dengan 
penggunaan, ketidakmampuan menggunakan situs web ini atau situs web tertaut sebagai titik mula. 

 
Perhatian sepenuhnya diberikan dalam konstruksi dan pemeliharaan situs web ini. Bagaimanapun 
juga, informasi mungkin hilang atau tidak lengkap atau tidak benar. Informasi mengenai produk 
dan/atau layanan terkait perjalanan berasal dari atau disediakan oleh pihak ketiga. 

 
Semua penawaran istimewa di situs web ini adalah tanpa kewajiban dan tidak ada hak yang berasal dari 
penawaran istimewa tersebut. Ketentuan pembatasan tambahan dari penyedia layanan terkait mungkin 
berlaku bagi semua penawaran istimewa di situs web ini. Untuk memfinalisasi pemesanan, Anda akan 
diminta untuk menyetujui ketentuan pemesanan yang berlaku pada saat itu. 

 
Saat BudgetAir menawarkan hipertaut ke situs web yang dioperasikan oleh pihak ketiga atau layanan 
yang disediakan oleh pihak ketiga di situs web ini, BudgetAir tidak bertindak sebagai perantara ataupun 
sebagai perwakilan dari pihak ketiga tersebut. Hipertaut tersebut hanya ditawarkan sebagai rujukan 
saja. BudgetAir tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap konten situs web yang berkaitan dengan 
hipertaut tersebut dan tidak akan menerima tanggung jawab apa pun atas konten situs web tersebut. 

 
BudgetAir tidak bertanggung jawab atas materi fotografi, brosur dan materi informasi lainnya, sejauh 
materi tersebut diterbitkan di bawah tanggung jawab pihak ketiga dan dipublikasikan melalui situs web 
ini. 
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