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Pogoji in določila za program EZ Pass:

Ta program EZ Pass (»program«) je na voljo od 31. marca 2014 do 31. januarja 2015, BlackBerry pa lahko po lastni
presoji podaljša program ali ga predčasno odpove (»obdobje veljavnosti programa«). Če želite sodelovati v programu,
mora vaše podjetje ali druga organizacija, za katero imate pooblastilo, da delujete v njeno korist (»vi«), imeti aktivni
program BlackBerry Enterprise Server (»BES«) na mestu uporabe ter sprejeti pogoje in določila družbe BlackBerry
Limited oz. podružnice ali lastniško povezanega podjetja, ki je z vami sklenilo pogodbo BlackBerry Solution License
Agreement (»BBSLA«) (»BlackBerry«), ki so navedeni v tem dokumentu ali so s sklicem vključeni vanj.

V skladu s spodnjimi pogoji in določili v obodbju programa lahko enkrat posredujete zahtevo za količino trajnih licenc
za odjemalski dostop za Silver v12.0 (» licence CAL«) (»licence Program CAL«), in sicer za največ število: (i) svojih
obstoječih licenc BES CAL in (ii) svojih upravičenih aktivnih licenc za upravljanje naprav (MDM) za druge ponudnike
programske opreme MDM (kot je navedeno v poročilu raziskave Gartner Magic Quadrant za programsko opremo MDM
za leti 2013 in 2014). Posredovati morate veljaven posnetek zaslona, na katerem je prikazano število takih licenc BES
CAL in licenc MDM. BlackBerry bo preveril, ali naročila izpolnjujejo te zahteve, naročila pa bodo izpolnjena, ko bodo
na voljo licence Program CALs. Svojih obstoječih licenc BES CALs ali MDM vam ni treba prenehati uporabljati.

Če nimate aktivne naročnine na storitve BlackBerry Technical Support Services (»BTSS«), lahko zahtevate raven
 ugodnosti BTSS za svoje aktivne licence Program CALs in svoj BES (obe morata biti različica v10.2 ali novejša
različica), taka podpora pa bo brezplačna do 31. januarja 2015. To vam v obdobju brezplačne podpore zagotavlja dostop
do strokovnjakov za mobilnost, ki je na voljo 24 na dan in 7 dni v tednu, in sicer za 5 imenovanih klicateljev, ter
nadgradnje in posodobitve za programsko opremo BES. Ob poteku obdobja brezplačne podpore boste morali plačati
veljavno nadomestilo za program letnih ugodnosti za BTSS in nadomestila na napravo na podlagi števila vaših aktivnih
licenc CAL. Cene in valute se razlikujejo glede na državo, davki pa niso vključeni v ceno. Če po izteku obdobja
brezplačne podpore ne želite več prejemati ugodnosti programa BTSS, morate pisno preklicati svoje naročilo v
tridesetih (30) dneh pred 31. januarjem 2015, podpora pa ne bo več na voljo od 31. januarja 2015. Naročila, ki ne bodo
preklicana, bodo končna. Če se želite registrirati za brezplačne ugodnosti programa BTSS, morate sprejeti veljavne
pogoje podpore. 

Soglašate in potrjujete, da: (i) bodo licence Program CALs, ki ne bodo aktivirane v programu BES v10.2 ali
novejši različici in ne bodo dodeljene ustreznim napravam pred 1. julijem 2015, samodejno odpovedane, vaša
pravica do uporabe teh licenc Program CALs pa bo potekla 1. julija 2015, ko te licence ne bodo več delovale, in
(ii) v skladu z zgornjimi določili vašo uporabo licenc Program CALs urejajo pogoji in določila pogodbe BBSLA za vašo
pristojnost in vse veljavne dodatke. Najnovejše pogoje pogodb BBSLA in Poslovne Storitve z BlackBerry za vašo
pristojnost so na voljo na spletnem mestu www.blackberry.com/legal. V primeru kakršnega koli neskladja med temi
pogoji in določili ter pogoji pogodbe BBSLA ali Poslovne Storitve z BlackBerry, veljajo ti pogoji in določila.

Ta ponudba NI veljavna za licence BES Trial CAL ali katere koli gostovane rešitve BES.

Ta program je ničen, kjer je prepovedan, BlackBerry pa ga lahko po lastni presoji spremeni, podaljša ali predčasno
odpove. Poleg tega je program na voljo samo v določenih državah.

Če želite nadaljevati postopek naročila licenc za Program CALs in izkoristiti ugodnosti pogodbe BTSS, če je
primerno, s klikom spodnjega gumba »Strinjam se« potrdite, da ste prebrali te pogoje in določila in da se
strinjate z njimi. Če ne želite nadaljevati postopka naročila ali če se ne strinjate s pogoji in določili, kliknite
spodnji gumb »Ne strinjam se«.
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