
CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL DO CLIENTE DA BLACKBERRY 
(“EULA”) 

Este cliente de software (“Cliente”) é oferecido pela BlackBerry Limited ou sua subsidiária ou 
afiliada (“BlackBerry”) e é fornecido exclusivamente para utilização em conjunto com o 
respectivo serviço de nuvem e software de servidor da BlackBerry (coletivamente, “Serviço”) 
que, junto com o Cliente, é doravante denominado “Solução”.  

Para instalar, ativar ou utilizar o Cliente, é necessário: (a) ter (i) celebrado um acordo de licença 
da Solução com a BlackBerry (o “Acordo”), em seu nome; e (ii) adquirido uma Licença de 
Acesso ao Cliente para a instalação, ativação e utilização do Cliente no seu dispositivo; ou (b) ter 
autorização para instalar, ativar e utilizar o Cliente em nome do seu empregador ou outra pessoa 
jurídica (“Entidade Licenciada”) que tenha: (i) celebrado o Acordo; (ii) comunicado a você as 
condições da utilização do Cliente nos termos do Acordo; (iii) concordado em ser responsável 
pela sua utilização do Cliente; e (iv) adquirido uma Licença de Acesso ao Cliente para a 
instalação, ativação e utilização do Cliente no seu dispositivo.  

Caso tenha obtido o Cliente na App Store da Apple, você confirma e concorda, em nome da 
Entidade Licenciada em cujo nome tenha autorização para instalar, ativar e utilizar o Cliente, ou, 
caso não tenha tal autorização, você confirma e concorda em seu próprio nome que: (i) a Apple 
não tem qualquer responsabilidade pelo Cliente, incluindo, entre outros, o respectivo 
desempenho, manutenção e suporte, ou por qualquer reivindicação de terceiros de que o Cliente 
infringe os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Conforme permitido pela lei 
aplicável, a Apple não tem qualquer obrigação de garantia com relação ao Cliente; e (ii) a Apple 
e suas subsidiárias são terceiros beneficiários deste Contrato de Licença do Usuário Final (End 
User License Agreement, EULA) e têm o direito (e será considerado que aceitaram o direito) de 
aplicar este EULA como um terceiro beneficiário. 

AO CLICAR EM “CONCORDO” ONDE INDICADO OU AO INSTALAR, ATIVAR OU 
UTILIZAR O CLIENTE, VOCÊ CONFIRMA QUE LEU, COMPREENDEU E CONCORDOU 
EM ESTAR VINCULADO POR E CUMPRIR ESTE EULA, E DECLARA À BLACKBERRY 
QUE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ITENS (a) OU (b) ACIMA FORAM 
DEVIDAMENTE ATENDIDAS. CASO NÃO CONCORDE COM ESTE EULA OU NÃO 
ATENDA A QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS ACIMA, VOCÊ 
NÃO PODE INSTALAR, ATIVAR OU UTILIZAR O CLIENTE. 

 


