
ACORD DE LICENȚĂ BLACKBERRY PENTRU UTILIZATORUL FINAL AL 
CLIENTULUI („EULA”) 

Acest software al clientului („Clientul”) este pus la dispoziție de BlackBerry Limited sau de 
filialele ori entitățile sale afiliate („BlackBerry”) pentru a fi utilizat exclusiv împreună cu 
software-ul pentru server și serviciul cloud BlackBerry asociate (denumite împreună „Serviciul”) 
și care, împreună cu Clientul, sunt numite în continuare „Soluția”.  

Pentru a instala, activa sau utiliza Clientul, trebuie: (a) să fi (i) încheiat cu BlackBerry un acord de 
licență pentru Soluție („Acordul”) în nume propriu; și (ii) să fi obținut o Licență de acces la Client 
pentru instalarea, activarea și utilizarea Clientului pe dispozitivul dvs.; sau (b) să fiți autorizat să 
instalați, activați și utilizați Clientul în numele angajatorului dvs. sau al unei alte persoane juridice 
(„Entitatea licențiată”) care: (i) să fi încheiat Acordul; (ii) să vă fi informat cu privire la condițiile 
dvs. de utilizare a Clientului în baza Acordului; (iii) să fi convenit să își asume responsabilitatea 
pentru utilizarea de către dvs. a Clientului; și (iv) să fi obținut o Licență de acces la Client pentru 
instalarea, activarea și utilizarea Clientului pe dispozitivul dvs.  

Dacă ați obținut Clientul din Magazinul de aplicații Apple, confirmați și sunteți de acord în numele 
Entității licențiate pentru care sunteți autorizat să instalați, activați și utilizați Clientul sau, dacă nu 
sunteți astfel autorizat, confirmați și sunteți de acord în nume propriu că: (i) Apple nu are niciun 
fel de responsabilitate pentru Client, inclusiv pentru, dar fără limitare la, performanța, întreținerea 
și asistența sa, sau pentru orice plângere formulată de un terț conform căreia Clientul încalcă 
drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț. În măsura maximă permisă de legislația 
aplicabilă, Apple nu are nicio obligație de garanție cu privire la Client; și (ii) Apple și filialele sale 
sunt beneficiarii terți ai acestui EULA și au dreptul (și se va considera că au acceptat dreptul) de a 
pune în executare prezentul EULA în calitate de beneficiar terț. 

DACĂ FACEȚI CLIC PE „SUNT DE ACORD” ÎN LOCUL INDICAT SAU DACĂ 
INSTALAȚI, ACTIVAȚI SAU UTILIZAȚI CLIENTUL, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI 
ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI ANGAJAT DE ȘI SĂ RESPECTAȚI 
PREZENTUL EULA ȘI DECLARAȚI CĂTRE BLACKBERRY CĂ AU FOST ÎNDEPLINITE 
CONDIȚIILE DE LA PUNCTELE (a) SAU (b) DE MAI SUS. DACĂ NU SUNTEȚI DE 
ACORD CU PREZENTUL EULA SAU DACĂ NU ÎNDEPLINIȚI ORICARE DINTRE 
CONDIȚIILE DE MAI SUS, NU PUTEȚI INSTALA, ACTIVA SAU UTILIZA 
CLIENTUL. 

 


