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PERSYARATAN DAN KETENTUAN
 
Mulai Berlaku: 24 April 2016

   
1. Saya memahami bahwa sebagai Rekanan Independen (“Rekanan”) untuk Talk Fusion®, Inc. (selanjutnya disebut “Talk 

Fusion” atau “Perusahaan”):  

a) Saya memiliki hak untuk menjual dan menawarkan pesanan untuk produk dan layanan Talk Fusion sesuai dengan 
Syarat dan Ketentuan ini. Saya memahami bahwa hal tersebut tergantung pada hak eksklusif Talk Fusion untuk 
menerima atau menolak pesanan yang saya ajukan.
b) Saya memiliki hak untuk mendaftarkan orang sebagai Rekanan di Talk Fusion.
c) Jika memenuhi syarat, saya memiliki hak untuk memperoleh komisi sesuai dengan Rencana Kompensasi Talk 
Fusion.

2. Saya setuju untuk mempresentasikan Rencana Kompensasi Talk Fusion serta produk dan layanan Talk Fusion 
seperti yang tertera dalam informasi resmi Talk Fusion. 

3. Saya setuju bahwa sebagai Rekanan Talk Fusioni, saya merupakan kontraktor independen, dan bukan sebagai 
karyawan, mitra, perwakilan hukum, atau penerima waralaba Talk Fusion. Saya setuju bahwa saya sendiri yang 
bertanggung jawab untuk membayar semua biaya yang saya alami, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya 
perjalanan, makanan penginapan, kesekretariatan, kantor, telepon jarak jauh, dan biaya bisnis lainnya. SAYA 
MEMAHAMI BAHWA SAYA TIDAK BOLEH DIPERLAKUKAN SEBAGAI KARYAWAN TALK FUSION UNTUK 
KEPERLUAN PAJAK FEDERAL ATAU NEGARA. Talk Fusion tidak bertanggung jawab untuk menahan, dan 
tidak boleh menahan atau mengurangi bonus dan komisi saya, jika ada, untuk FICA, atau pajak apa pun. 
Saya memahami bahwa saya tidak berhak memperoleh kompensasi pekerja atau tunjangan pengangguran 
dalam bentuk apa pun dari Talk Fusion. 

4. Saya telah membaca dengan saksama dan setuju mematuhi Kebijakan dan Prosedur Talk Fusion, Rencana 
Kompensasi Talk Fusion, yang masing-masing dimuat dan menjadi bagian Syarat dan Ketentuan ini (dokumen-
dokumen ini secara bersama disebut sebagai “Perjanjian”). Jika saya belum meninjau Kebijakan dan Prosedur 
pada saat saya menjalankan Perjanjian ini, saya memahami bahwa Kebijakan dan Prosedur tersebut ada di Bagian 
Administrasi saya. Jika saya belum meninjau Kebijakan dan Prosedur, saya akan meninjaunya dalam waktu tiga 
hari sejak tanggal saya menjalankan Perjanjian ini. Jika saya tidak setuju dengan Kebijakan dan Prosedur tersebut, 
saya memiliki hak untuk memberi tahu Perusahaan dan membatalkan Perjanjian Talk Fusion saya. Kegagalan 
untuk membatalkan dalam waktu tiga hari sejak tanggal pendaftaran merupakan persetujuan saya atas Kebijakan 
dan Prosedur. Saya memahami bahwa saya harus memiliki reputasi bagus, dan tidak melanggar Perjanjian, agar 
memenuhi syarat untuk memperoleh bonus atau komisi dari Talk Fusion. Saya memahami bahwa Perjanjian dapat 
diubah atas kebijaksanaan Talk Fusion sepenuhnya, dan saya setuju untuk menerima semua perubahan tersebut. 
Pemberitahuan perubahan harus diumumkan di Bagian Administrasi Talk Fusion saya. Perubahan akan mulai 
berlaku 30 hari setelah pemberitahuan perubahan diumumkan, tetapi kebijakan yang diubah tidak berlaku surut 
terhadap perilaku yang terjadi sebelum tanggal berlakunya perubahan. Terus berjalannya bisnis Talk Fusion saya 
atau penerimaan bonus atau komisi saya setelah tanggal berlakunya perubahan merupakan persetujuan saya atas 
setiap dan semua perubahan. 

5. Jangka waktu perjanjian ini satu tahun (dapat dibatalkan lebih awal sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur). Jika 
saya tidak memperbarui bisnis Talk Fusion saya dengan membayar biaya pembaruan tahunan, atau jika perjanjian 
dibatalkan atau dihentikan karena suatu alasan, saya memahami bahwa saya akan kehilangan semua hak sebagai 
Rekanan untuk selamanya. Saya tidak akan memenuhi syarat untuk menjual produk dan layanan Talk Fusion 
dan juga tidak memenuhi syarat untuk menerima komisi, bonus, atau pendapatan lain yang berasal dari aktivitas 
saya atau aktivitas mantan kelompok penjualan downline saya. Apabila ada pembatalan, penghentian atau 
tanpa pembaruan, saya melepaskan semua hak yang saya miliki, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
hak kekayaan intelektual, ke mantan kelompok downline saya serta untuk setiap bonus, komisi, atau 
pembayaran lain yang berasal dari penjualan dan aktivitas lain mantan kelompok downline saya. Talk 
Fusion memiliki hak untuk menghentikan semua Perjanjian Rekanan setelah pemberitahuan 30 hari jika Perusahaan 
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memilih untuk: (1) menghentikan operasi bisnis; (2) membubarkan diri sebagai badan usaha; atau (3) menghentikan 
distribusi produk dan/atau layanannya melalui saluran penjualan langsung. 

6. Tidak ada pihak yang boleh mengalihkan hak, atau melimpahkan kewajibannya terhadap pihak lain, tanpa izin tertulis 
dari pihak lain. Terlepas dari hal yang disebutkan sebelumnya, jika kepentingan utama di Talk Fusion dialihkan 
kepada pihak ketiga, atau jika pihak ketiga memperoleh kepentingan utama dalam aset Perusahaan, Talk Fusion 
boleh mengalihkan hak, tugas, dan kewajibannya dalam Perjanjian Rekanan kepada pihak ketiga tersebut sebagai 
bagian dari penjualan atau pengalihan bisnis dan/atau aset kepada pihak ketiga tersebut. 

7. Saya memahami bahwa jika saya gagal mematuhi ketentuan Perjanjian, Talk Fusion bisa menetapkan tindakan 
disipliner seperti yang diuraikan di Kebijakan dan Prosedur. 

8. Para Pihak, orang tua dan/atau perusahaan afiliasi, direksi, pejabat, pemegang saham, karyawan, wakil, dan agen 
mereka (bersama-sama disebut sebagai “afiliasi”), tidak bertanggung jawab atas kerugian sebab-akibat atau 
berlebihan atas tuntutan atau dasar gugatan yang berhubungan dengan Perjanjian atau penggunaan produk Talk 
Fusion, meskipun salah satu pihak telah diberitahukan akan kemungkinan kerugian tersebut. 

9. Perjanjian ini, dalam bentuknya saat ini dan seperti yang diubah oleh Talk Fusion atas kebijaksanaannya, merupakan 
kontrak keseluruhan antara Talk Fusion dan saya sendiri. Setiap janji, representasi, penawaran, atau komunikasi lain 
yang tidak diuraikan dengan tegas dalam Perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berlaku. 
  

10. Setiap pelepasan hak oleh salah satu pihak atas setiap pelanggaran Perjanjian harus secara tertulis dan 
ditandatangani oleh agen pihak berwenang yang menjadi sasaran pelepasan hak. Setiap pelepasan hak atas 
pelanggaran oleh Pihak harus menjadi pelepasan hak sekali saja dan tidak boleh dijalankan atau ditafsirkan sebagai 
pelepasan hak atas pelanggaran berikutnya. 

11. Jika ada ketentuan Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah atau tidak bisa dilaksanakan, ketentuan tersebut 
harus dipisahkan, dan ketentuan yang dipisahkan harus diperbaiki hanya seperlunya agar menjadikannya bisa 
dilaksanakan. Ketentuan lain Perjanjian akan tetap berlaku sepenuhnya. 

12. Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negara Bagian Florida tanpa 
memperhatikan prinsip-prinsip pertentangan hukum. Jika ada sengketa antara Rekanan dan Talk Fusion yang berasal 
dari atau berhubungan dengan Perjanjian, atau hak dan kewajiban salah satu pihak sesuai dengan Perjanjian, para 
Pihak harus menyelesaikan sengketa seperti yang dicantumkan lebih lengkap di Kebijakan dan Prosedur Talk Fusion. 
 

13. Penduduk Louisiana: Terlepas dari hal yang disebutkan sebelumnya, penduduk Louisiana bisa mengajukan gugatan 
terhadap Perusahaan dalam yurisdiksi dan tempat pelaksanaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang 
Louisiana. Lihat Kebijakan dan Prosedur. 

14. Penduduk Maryland: peserta boleh membatalkan kontrak atas alasan apa pun dalam 3 bulan setelah tanggal 
penerimaan barang atau layanan yang dipesan; setelah pembatalan, Perusahaan harus membeli kembali barang-
barang; dan harga pembelian kembali setidaknya harus 90% dari harga awal yang dibayarkan oleh peserta. Lihat 
Kebijakan dan Prosedur. 

15. Penduduk Montana: Penduduk Montana boleh membatalkan Perjanjian Rekanan dalam waktu 15 hari sejak tanggal 
pendaftaran, dan boleh mengembalikan perlengkapan penjualan dalam jangka waktu tersebut serta berhak 
mendapatkan pengembalian dana penuh untuk perlengkapan penjualan dan untuk pembayaran lain yang telah dia 
bayar dalam jangka waktu tersebut untuk berpartisipasi dalam program tersebut. 

16. Penduduk Louisiana, Massachusetts dan Wyoming: Jika Anda membatalkan Perjanjian Rekanan, Talk Fusion akan 
mengembalikan dana 90% dari harga pembelian untuk setiap biaya administrasi yang telah Anda alami selama 
tahun ini setelah menerima permohonan tertulis dari Anda. 

17. Penduduk Puerto Rico: Anda boleh membatalkan Perjanjian ini kapan saja dalam waktu 90 hari sejak tanggal 
pendaftaran, atau kapan saja ketika melihat ketidakpatuhan Perusahaan terhadap setiap kewajiban kontrak 
distribusi yang penting atau setiap tindakan atau kegagalan memenuhi kewajiban oleh Perusahaan yang 
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memengaruhi kepentingan dealer dalam pertumbuhan pasar properti dan layanan. Pembatalan Anda harus 
dikirim ke Perusahaan secara tertulis dan dikirim melalui pos terdaftar. Jika Anda membatalkan Perjanjian dalam 
kondisi ini, Perusahaan harus: (a) Mendapatkan kembali semua produk yang telah Anda beli dari Perusahaan yang 
berada dalam kepemilikan Anda dan dalam kondisi bagus dengan harga tidak kurang dari sembilan puluh persen 
(90%) harga awal bersih; (b) Mengembalikan kepada Anda tidak kurang dari sembilan puluh persen (90%) harga 
awal bersih setiap layanan yang Anda dapatkan dari Perusahaan; (c) Mengembalikan 90% setiap jumlah uang yang 
dibayarkan oleh Anda untuk keperluan berpartisipasi dalam bisnis. 

18. Saya selanjutnya setuju membebaskan Talk Fusion dan afiliasinya dari semua kewajiban yang berasal dari atau 
berhubungan dengan promosi atau operasi bisnis Talk Fusion saya dan setiap aktivitas dan/atau kegagalan 
memenuhi kewajiban terkait dengannya (yaitu, presentasi produk atau Rencana Kompensasi Talk Fusion, 
pengoperasian kendaraan bermotor, penyewaaan fasilitas rapat atau pelatihan, penyajian yang keliru kepada pihak 
ketiga, dsb.), dan saya setuju untuk mengganti rugi Talk Fusion atas setiap pembayaran (termasuk biaya pembelaan 
hukum), tanggung gugat, denda, hukuman, atau imbalan lain yang berasal dari setiap perilaku tidak sah yang saya 
lakukan dalam menjalankan bisnis saya. 

19. Saya memahami bahwa saya tidak berwenang untuk mengikat Talk Fusion ke dalam kontrak atau kewajiban apa 
pun. Saya selanjutnya setuju bahwa saya sendiri bertanggung jawab atas akibat penyajian keliru yang saya lakukan 
yang tidak terkandung dalam situs web perusahaan Talk Fusion, www.talkfusion.com. Saya setuju bahwa saya 
sendiri bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kewajiban yang saya miliki kepada setiap pihak ketiga. Saya 
setuju untuk mengganti rugi Talk Fusion atas setiap pembayaran, biaya (termasuk biaya pembelaan hukum), atau 
tanggung wajib yang dikenakan yang berasal atau muncul dari kegagalan saya memenuhi setiap kewajiban atau 
representasi yang saya berikan terkait Produk dan Layanan Talk Fusion dan/atau bisnis Talk Fusion.  Talk Fusion bisa, 
atas kebijaksanaan sendiri sepenuhnya, memberhentikan Rekanan yang memberikan representasi yang tidak sesuai 
dengan Ketentuan Layanan, Kebijakan & Prosedur, dan Syarat & Ketentuan Talk Fusion. 

20. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas setiap janji dan jaminan yang diberikan oleh Rekanan kepada 
semua orang, kecuali hal tersebut sesuai dengan rencana dan ketentuan bisnis yang disetujui yang diuraikan dalam 
Ketentuan Layanan, Kebijakan & Prosedur, dan Syarat & Ketentuan Talk Fusion, yang ada di www.talkfusion.com. 
Oleh karena itu, Pendaftar/Rekanan Independen harus menjelajahi situs web www.talkfusion.com serta brosur dan 
pemberitahuan yang dikeluarkan Perusahaan, dan mematuhi semua ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan. Jika 
Rekanan ditemukan tidak bersalah karena tidak melakukan hal yang sama, maka tanpa mengesampingkan hak-hak 
Perusahaan di bawah undang-undang, dia akan diberhentikan dari Perusahaan. Melalui sumber Perusahaan ini, dia 
akan mengetahui sendiri sepenuhnya tentang semua persoalan ini. 

21. Peserta dalam rencana pemasaran multilevel ini memiliki hak untuk membatalkan kapan saja, apa pun 
alasannya. Pembatalan harus dikirim secara tertulis kepada perusahaan ke alamat perusahaan utama atau 
melalui Bagian Administrasi Rekanan. 

22. Jika salah satu pihak ingin mengajukan gugatan kepada Pihak lain atas suatu tindakan atau kegagalan melakukan 
kewajiban yang berhubungan atau berasal dari Perjanjian, tindakan tersebut harus diajukan dalam satu tahun sejak 
tanggal pihak mengetahui, atau melalui penyelidikan yang masuk akal mengetahui, perilaku yang menyebabkan 
dasar gugatan tersebut. Kegagalan mengajukan gugatan dalam waktu tersebut akan membatalkan semua tuntutan 
terhadap pihak lain atas tindakan atau kegagalan memenuhi kewajiban tersebut. Para Pihak melepaskan semua 
tuntutan sesuai berlakunya Aturan Lewat Waktu. 

23. Saya memberi Talk Fusion lisensi yang tidak dapat diminta kembali untuk memperbanyak dan menggunakan nama, 
foto, video, kisah sukses, testimoni, dan/atau kesukaan saya dalam materi periklanan atau promosi, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada penggunaan forum online, dan saya melepaskan semua tuntutan untuk pembayaran atas 
penggunaan tersebut. Saya selanjutnya melepaskan hak saya untuk menyelidiki atau menyetujui semua materi draft, 
pendahuluan dan materi final. 

24. Saya menyatakan bahwa saya berusia sekurang-kurangnya 18 tahun.


