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Syarat dan Ketentuan EZ Pass:

Program EZ Pass ini ("Program") tersedia dari tanggal 31 Maret 2014 hingga 31 Januari 2015, tunduk pada
perpanjangan atau penghentian lebih awal atas kebijakan tunggal dari BlackBerry ("Periode Program"). Agar dapat
berpartisipasi dalam Program ini, perusahaan Anda atau organisasi yang Anda wakili ("Anda") harus memiliki
BlackBerry Enterprise Server ("BES") yang aktif, berdasarkan izin, dan setuju dengan BlackBerry Limited atau anak
perusahaannya atau afiliasinya yang dicantumkan ke dalam BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA")
bersama Anda ("BlackBerry") terhadap syarat dan ketentuan yang terkandung atau dirujuk di sini.

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan di bawah ini, selama periode programAnda dapat membuat permintaan satu-
kali untuk jumlah Silver perpetual client access licenses v12.0 ("CALs") ("Program CALs") hingga sejumlah: (i) BES
CALs berlisensi yang telah Anda miliki; dan (ii) Lisensi manajemen perangkat seluler (MDM) aktif milik Anda yang
memenuhi syarat dari provider MDM lainnya (sebagaimana dicantumkan dalam laporan Gartner Magic Quadrant untuk
Perangkat Lunak MDM tahun 2013 dan 2014). Anda harus menyediakan foto layar valid yang menampilkan jumlah
lisensi BES CALs dan MDM tersebut. Pesanan akan tunduk pada validasi BlackBerry terhadap persyaratan ini dan
pesanan akan dipenuhi ketika Program CALs dibuat tersedia. Tidak ada persyaratan yang membuat Anda berhenti
menggunakan lisensi BES CALs atau MDM Anda yang telah ada.

Jika Anda tidak aktif berlangganan BlackBerry Technical Support Services ("BTSS"), Anda dapat meminta BTSS
tingkat Advantage untuk Your active Program CALs dan Your BES (keduanya harus versi v10.2 atau lebih tinggi), dan
dukungan demikian akan diberikan secara gratis sampai 31 Januari 2015. Ini memberi Anda akses 24x7 ke ahli
mobilitas untuk 5 penelepon yang telah ditentukan serta akses ke pemutakhiran dan pembaruan perangkat lunak BES
selama periode dukungan gratis tersebut . Di akhir periode dukungan gratis ini, Anda akan dikenakan biaya program
BTSS Advantage Tahunan dan biaya per perangkat berdasarkan pada jumlah CALs aktif Anda. Harga dan mata uang
akan bervariasi sesuai negara dan akan ditambahkan biaya pajak. Jika Anda tidak ingin terus menerima BTSS setelah
berakhirnya periode dukungan gratis tersebut, Anda harus membatalkan pesanan Anda secara tertulis dalam waktu (30)
hari sebelum tanggal 31 Januari 2015 dan dukungan akan dihentikan pada tanggal 31 Januari 2015. Pesanan yang tidak
dibatalkan akan dianggap sebagai keputusan akhir. Untuk mendaftar guna mendapatkan BTSS Advantage gratis, Anda
akan diharuskan untuk menerima syarat dukungan yang berlaku.

Anda mengakui dan setuju bahwa: (i) Program CALs yang tidak diaktifkan pada BES v10.2 atau versi yang
lebih tinggi dan terpasang ke perangkat yang berlaku sebelum tanggal 1 Juli 2015 akan otomatis dihentikan dan
hak Anda untuk menggunakan Program CAL's tersebut akan kedaluwarsa dan Program CALs tersebut tidak
akan berfungsi lagi setelah tanggal tersebut; dan (ii) dengan tunduk pada hal tersebut, penggunaan Program CALs
yang Anda lakukan harus tunduk pada syarat dan ketentuan dari BBSLA untuk yurisdiksi Anda serta setiap adendum
yang berlaku. Syarat BBSLA dan Business Services oleh BlackBerry terkini untuk yuridiksi Anda dapat ditemukan di
www.blackberry.com/legal. Jika terjadi inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan ini dengan syarat BBSLA atau
Business Services oleh BlackBerry, Syarat dan Ketentuan ini yang akan diberlakukan.

Penawaran ini TIDAK dapat diterapkan untuk BES Trial CALs atau setiap solusi BES dengan host.

Program ini tidak berlaku bila dilarang dan tunduk terhadap modifikasi, perpanjangan atau penghentian awal atas
kebijakan tunggal dari BlackBerry dan hanya tersedia di negara-negara tertentu.

Untuk melanjutkan dengan pemrosesan pesanan untuk Program CALs, dan jika berlaku, BTSS tingkat
Advantage, harap konfirmasikan bahwa Anda telah membaca Syarat dan Ketentuan ini dan Anda setuju
dengan isinya dengan cara mengeklik tombol "I Agree" (Saya Setuju) di bawah ini. Jika Anda tidak ingin
melanjutkan dengan pemrosesan pesanan, atau Anda tidak setuju dengan Syarat dan Ketentuan ini, klik "I
Disagree" (Saya Tidak Setuju) di bawah ini.
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