Begrænset garanti på tilbehør
I egenskab af formidler af tilbehør (“Tilbehøret”) til BlackBerry Wireless Handheld
garanterer Research In Motion UK Limited herved på egne vegne og på vegne af Research In
Motion Limited med tilknyttede koncernselskaber (under ét kaldet “RIM”), over for DIG
som slutbruger (“DIG” eller efter omstændighederne ”DU”), at Tilbehøret er fri for
fabrikations- og materialefejl i en periode, der ikke overstiger et tidsrum på (a) ét (1) år fra
den dato, hvor DU første gang som den oprindelige slutbruger købte Tilbehøret og (b) et
tidsrum, der udløber ved: (1) din misligholdelse eller ophævelse af BlackBerry End
User/Software Licence Agreement (“Licensaftalen”) indgået mellem dig og RIM, eller (2)
misligholdelse fra din side af (i) denne Begrænsede Garanti, (ii) den Begrænsede Garanti i
forbindelse med BlackBerry Handheld, (iii) enhver form for begrænset garanti stillet i
tilknytning til enhver form for BlackBerry-tilbehør eller eksterne batterier, eller (iv)
sikkerhedsinstrukser afgivet i forbindelse med Tilbehøret og/eller BlackBerry Handheld
(“Garantiperioden”). Denne Begrænsede Garanti kan ikke overdrages. I garantiperioden vil
Tilbehøret blive repareret eller efter RIMs valg udskiftet uden krav overfor dig om betaling
for reservedele eller arbejdstid. Såfremt Tilbehøret repareres eller udskiftes i
Garantiperioden, vil Garantiperioden udløbe enten den 91. dag efter reparationen eller
udskiftningen eller ét år fra datoen for det oprindelige køb, idet det seneste af disse
tidspunkter er gældende. På grundlag af en aftale mellem RIM og den videresælgende part
eller forhandleren, hos hvem du har købt Tilbehøret og/eller BlackBerry Solution
(“Formidleren af RIM Solution”), vil denne Begrænsede Garanti i Garantiperioden blive
opfyldt af enten RIM eller Formidleren af RIM Solution. Denne Begrænsede Garanti gælder
ikke for normalt slid og ælde, eller såfremt Tilbehøret eller en komponent i dette åbnes eller
repareres af en part, der ikke er autoriseret dertil af RIM, ligesom den ikke dækker reparation
eller udskiftning af Tilbehør, der beskadiges som følge af forkert brug, fugt eller væsker,
nærhed til eller udsættelse for varme, uheld, misbrug, forsømmelighed, forkert anvendelse
eller defekter forårsaget af reparationer eller ændringer foretaget af andre end RIM. Denne
Begrænsede Garanti dækker ikke fysisk skade på Tilbehørets overflade. Denne Begrænsede
Garanti finder ikke anvendelse på andet udstyr end Tilbehøret. Denne Begrænsede Garanti
gælder ligeledes ikke, hvis en funktionsfejl skyldes brug af Tilbehøret sammen med andet
tilbehør, produkter, tjenester eller hjælpe- eller periferiudstyr, som ikke udtrykkeligt er
godkendt eller leveret af RIM, og hvor det er konstateret af RIM, at den pågældende
funktionsfejl ikke skyldes selve Tilbehøret. Hvis funktionsfejl skyldes brugerens manglende
overholdelse af de sikkerhedsinstrukser, der er leveret med Tilbehøret eller sammen med en
komponent af BlackBerry Solution, som består af BlackBerry Handheld, enhver form for
BlackBerry-tilbehør, herunder eksterne batterier og SIM-kort, BlackBerry Desktop Software
og den dertil knyttede trådløse dataservice og dokumentation (“BlackBerry Solution”), kan
den Begrænsede Garanti være ugyldig, og såfremt den ikke er ugyldig, finder den ikke
anvendelse. Se venligst dokumentationen leveret med tilbehøret vedrørende information
om, hvordan De får kundesupport til Tilbehøret.
REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF TILBEHØRET SOM OMHANDLET I
DISSE BESTEMMELSER ER DIT ENESTE RETSMIDDEL. DENNE BEGRÆNSEDE
GARANTI TRÆDER I STEDET FOR SAMTLIGE ØVRIGE UDTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER SAMTLIGE UNDERFORSTÅEDE
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GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SÅ VIDT ANGÅR SALGBARHED
OG/ELLER KVALITET ELLER EGNETHED TIL EN SÆRLIG ANVENDELSE ELLER
ET SÆRLIGT FORMÅL OG/ELLER SAMTLIGE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
ELLER BETINGELSER OM, AT TILBEHØRET IKKE KRÆNKER ANDRES
RETTIGHEDER. HVERKEN RIM ELLER FORMIDLERE AF RIM SOLUTION
HÆFTER PÅ NOGEN MÅDE OVER FOR DIG, OG DU GIVER HERVED AFKALD PÅ
ENHVER FORM FOR INDIREKTE ELLER ØKONOMISK ERSTATNING,
ERSTATNING FOR SÆRLIGE TAB, ERSTATNING FOR FORRETNINGSMÆSSIGE
TAB, ERSTATNING FOR FØLGESKADER, ERSTATNING, DER OVERSTIGER DET
LIDTE TAB ELLER ERSTATNING FOR ANDRE FORMER FOR INDIREKTE TAB
(HERUNDER
NAVNLIG
DRIFTSTAB,
TABT
FORTJENESTE
ELLER
INDTJENINGSTAB, TAB AF DATA, TAB FORÅRSAGET AF FORSINKELSER ELLER
MANGLENDE REALISERING AF FORVENTEDE BESPARELSER) OPSTÅET I
ANLEDNING AF ELLER I TILKNYTNING TIL TILBEHØRETS ANVENDELSE
ELLER DRIFT, SELV HVOR RIM ELLER EN LEVERANDØR AF RIM SOLUTION ER
OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN AF SÅDAN ERSTATNING. DENNE
BEGRÆNSNING SKAL OG VIL FINDE ANVENDELSE, UANSET OM DER
FREMSÆTTES KRAV OM SÅDAN ERSTATNING VED EN RETSSAG, ELLER
ERSTATNINGSKRAV FREMSÆTTES UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD
(HERUNDER I ANLEDNING AF UAGTSOMHED) ELLER I HENHOLD TIL
BESTEMMELSERNE I EN KONTRAKT, GARANTI ELLER NOGEN ANDEN FORM
FOR LOVGIVNING ELLER RETSSKRIDT. RIMS ANSVAR OVER FOR DIG ELLER
TREDJEMAND, DER FREMSÆTTER KRAV VIA DIG ELLER PÅ DINE VEGNE, KAN
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE KØBSPRISEN FOR TILBEHØRET
KØBT AF DIG ELLER OMKOSTNINGERNE VED AT REPARERE ELLER UDSKIFTE
TILBEHØRET, SÅFREMT DISSE ER HØJERE. DET PRÆCISERES HERVED, AT
INGEN AF BESTEMMELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI KAN
BEGRÆNSE ELLER FRITAGE RIM ELLER EN FORMIDLER AF RIM SOLUTION
FOR ANSVAR OPSTÅET I ANLEDNING AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE I
DET OMFANG, DETTE KAN TILSKRIVES UAGTSOMHED HOS RIM, DETS
MEDARBEJDERE ELLER REPRÆSENTANTER ELLER DEN PÅGÆLDENDE
FORMIDLER AF RIM SOLUTION.
Denne Begrænsede Garanti giver DIG særlige juridiske rettigheder, og DU kan ligeledes
have andre rettigheder, der varierer fra land til land. Visse lande tillader ikke undtagelse fra
eller begrænsning af erstatning for følgeskader eller indirekte tab, tillader måske ikke
begrænsninger for så vidt angår varigheden af en underforstået garanti eller betingelse, eller
tillader bestemmelser, der gør det muligt at gøre garantien ugyldig. Således finder nogle af
ovennævnte begrænsninger eller undtagelser muligvis ikke anvendelse på DIG.
Såfremt RIM giver afkald på at gøre misligholdelse gældende, vil dette ikke blive anset for
fortsat undladelse af at udøve rettigheder i forbindelse med den pågældende misligholdelse
eller afkald på rettigheder i tilknytning til anden form for misligholdelse.
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I ENGLAND
OG SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE HERMED, BORTSET FRA
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BESTEMMELSER, DER REGULERER INTERNATIONAL PRIVATRET. Parterne er
enige om, at De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale løsørekøb
herved er undtaget i sin helhed fra anvendelse på denne Begrænsede Garanti. ENHVER
FORM FOR TVIST, DER OPSTÅR I ANLEDNING AF ELLER I TILKNYTNING TIL
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ELLER MISLIGHOLDELSE, OPHÆVELSE
ELLER UGYLDIGHED HERAF, SKAL AFGØRES MED ENDELIG VIRKNING VED
VOLDGIFT. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende for parterne (bortset fra
åbenlyse fejl). Voldgiftsmandens kendelse skal afsiges skriftligt og være begrundet.
Voldgiftsmandens kendelse skal bestemme fordelingen af de omkostninger i forbindelse med
voldgiftsbehandlingen, der skal afholdes af parterne, i det forhold, som voldgiftsmanden
anser for hensigtsmæssigt. Medmindre andet er forbudt ved lovgivningen i DIT retssystem,
skal voldgiften: (i) afholdes i London, England; (ii) foregå i henhold til engelsk lovgivning;
(iii) foregå på engelsk; (iv) afgøres i henhold til Det Internationale Handelskammers
Voldgiftsregler (“Reglerne”); og (v) behandles af en voldgiftsmand, der udpeges i
overensstemmelse med de pågældende Regler. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om
udnævnelsen af voldgiftsmanden senest 30 dage efter udpegelsen, skal voldgiftsmanden på
en af parternes anmodning udnævnes af den fungerende formand for The British Computer
Society (eller dets retsefterfølger) på tidspunktet for begæringen om voldgift. Såfremt
bestemmelserne i foregående punktum er ulovlige i henhold til lovgivningen i DIT
retssystem, skal voldgiften afholdes: (i) i København, Danmark; (ii) foregå på engelsk; (iii)
afgøres ved voldgift i henhold til regler og procedurer for Det Danske Voldgiftsinstitut
(“Instituttet”); og (iv) behandles af en enkelt voldgiftsmand, der skal udpeges af Instituttet.
Der kan ikke sammenlægges eller inddrages andre tvister mellem parterne, eller som
involverer andre end DIG, uden RIMs forudgående skriftlige tilladelse.
Såfremt en bestemmelse i denne Begrænsede Garanti måtte blive anset for ugyldig eller ikke
kan håndhæves, medfører dette ikke, at hele den Begrænsede Garanti bliver ugyldig eller
ikke kan håndhæves, men den Begrænsede Garanti skal i stedet (medmindre dette ville
medføre tilbageholdelse af modydelse) fortolkes, som om den ikke indeholdt den eller de
pågældende ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse(r), og hver af parternes
rettigheder og forpligtelser skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse hermed.
Såfremt der foreligger uoverensstemmelser mellem denne Begrænsede Garanti og en anden
garanti, der fremgår af Tilbehørets emballagetekst, finder denne Begrænsede Garanti
anvendelse for så vidt angår samtlige uoverensstemmende bestemmelser.
ADVARSEL: Dette Tilbehør er beregnet til brug ALENE i forbindelse med den dertil
hørende BlackBerry Handheld. Der henvises til DIN installations- og opstartsguide eller efter
omstændighederne opstartsguiden med hensyn til afgørelsen af, om dette tilbehør er
kompatibelt med DIN BlackBerry Handheld. Enhver anden anvendelse vil gøre denne
Begrænsede Garanti for Tilbehør ugyldig, og RIM hæfter ikke på nogen måde over for DIG
eller tredjemand for så vidt angår tab, som DU eller tredjemand måtte lide som følge af
Tilbehørets brug i forbindelse med andre anordninger eller tilbehør end den korrekte
BlackBerry Handheld.
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