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  لإلآسسوارات المحدود الضمان

 عن باألصالة "1)محدودة مسئولية ذات شرآة( المتحدة المملكة موشن إن ريسرش" شرآة إن

 والتي( لها التابعة الشرآات ومجموعة "2المحدودة موشن إن ريسرش" شرآة عن ونيابة نفسها

 بـ بعد فيما إليها روالمشا( لإلآسسوارات المورد بصفتها ،")الشرآة" بـ إجماًال إليها ُيشار

" أنت" بالُمَخاطَّ بضمير بعد فيما إليه والمشار( بري بالك بجهاز الخاصة")  اإلآسسوارات"

 تكون بأن لك"  المحمول الالسلكي" النهائي المستخدم أي لك تضمن التيو) مشتقاته أو

 : آلتيةا اآلجال أحد أقصر هي تكون لمدة المواد و الصناعة عيوب من خالية اإلآسسوارات

 النهائي المستخدم بصفتك اإلآسسوارات بشراء فيه قمت الذي التاريخ من واحدة سنة )أ (

  و األصلي؛

 :بمجرد تنتهي التي الفترة )ب (

 فيما إليها والمشار( للمستخدم بري بالك لبرمجيات الترخيص التفاقية إنهائك أو مخالفتك(1) 

  أو الشرآة بينو بينك ُمبرمة اتفاقية وهي ،)الترخيص اتفاقية" بـ بعد

  :اآلتي من ألي مخالفتك(2) 

  أو المحدود؛ الضمان هذا )أ (

   أو ؛ المحمول  بري بالك جهاز مع مقدمًا يكون محدود ضمان أي )ب (

 بطاريتها أو  بري بالك إآسسوارات من أي مع ُيقدم محدود ضمان أي )ج (

   أو الخارجية؛

  جهاز أو/و اإلآسسوارات مع عليها منصوصًا يكون التي األمان معلومات )د (

 "). الضمان فترة" بـ إليها والمشار( المحمول، بري بالك

 أثناء في - اإلآسسوارات استبدال أو إصالح ويتم نقله؛ يجوز ال المحدود الضمان هذا أن آما

   .العمالة أو األجزاء مقابل أآانت سواء عليك تكلفة بدون الشرآة اختيار بحسب – الضمان  فترة

 أبعد بحلول تنتهي الضمان فترة فإن الضمان، فترة أثناء اإلآسسوارات لحتُأص أو استبدلت فإذا

 تاريخ من واحدة سنة أو االستبدال أو اإلصالح من والتسعين الحادي اليوم بعد من اآلتية اآلجال

 الذي الموزع أو البيع بإعادة والقائم الشرآة بين ُمبرمة تكون اتفاقية على وبناًء األصلي، الشراء

 مورد" بـ بعد فيما إليه والمشار( بري بالك حلول أحد أو/و اإلآسسوارات بشراء خالله من قمت

 حلول مورد و الشرآة من آٍل بواسطة به االلتزام يجب حدودمال الضمان وهذا ،")الشرآة حلول
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 آانت إذا أو المعتاد آلآوالت البلي على يسري ال المحدود الضمان وهذا. بري بالك

 ؛الشرآة ِقبل من معتمد غير ما شخٌص ِقبل من حصِلُأ أو حُفِت قد مكوناتها حدأ أو اإلآسسوارات

 الرطوبة أو االستعمال سوء بسبب ُتتّلف إآسسوارات أية استبدال أو إصالح الضمان ُيغطي وال

 أو اإلهمال أو المتعمد االستعمال سوء أو حادث أو للحرارة التعرض أو القرب أو السوائل أو

 بخالف شخص أي بها قام تعديالت أو إصالحات عن الناجمة العيوب أو اطئالخ االستخدام

 هذا أن آما ، اإلآسسوارات لسطح يحدث الذي المادي التلف يغطي ال الضمان وهذا الشرآة،

 العطب على يسري وال ، اإلآسسوارات بخالف معدات أية على يسري ال المحدود الضمان

 فرعية معدات أو خدمات أو منتجات أو إآسسوارات عم اإلآسسوارات استخدام عن ينجم الذي

 الشرآة قررت ما إذا ذلكو ؛الشرآة ِقبل من موردة غير أو صراحًة عليها موافق ليس طرفية أو

 ناتجًا العيب آان إذا فإنه ذلك  عن وفضًال  .ذاتها اإلآسسوارات في عيباًَ ليس العطب ذلك أن

 أو اإلآسسوارات مع عليها المنصوص األمان اتبمعلوم االلتزام في المستخدم  إخفاق عن

  بري بالك جهاز على مشتمًال يكون ذيوال بري بالك حلول مكونات من مكون أي مع المقدمة

 الشرائح آروت و الخارجية، البطاريات ذلك في بما بري بالك إآسسوارات وأحد  ، المحمول

 بها المتعلقة الالسلكية البيانات وتوثيق وخدمة المكتبية بري بالك وبرمجيات ،اإللكترونية

 المحدود الضمان يكون أن الجائز من وحينئذ ،")بري بالك حلول" بـ بعد فيما إليها والمشار(

 تم التي الوثائق إلى الرجوع فالرجاء ولذلك تطبيقه، يجوز لن فإنه الغيًا يكن  لم فإن ؛الغيًا

 بخصوص العمالء دعم على حصولال آيفية عن التعليمات بشأن اإلآسسوارات مع توفيرها

 .   إآسسواراتك

 جبر هو - الضمان هذا في عليه منصوص هو وآما - اإلآسسوارات استبدال أو إصالح ويكون

 يحل المحدود الضمان هذاو.  معيبة ما بإآسسوارات يتعلق فيما لك قّدمُي الذي الوحيد الضرر

 حالة أو ضمني ضمان أي ذلك في ابم الضمني؛ أو منها الصريح األخرى الضمانات آافة محل

 ضمني ضمان أي أو/و بعينة غرض أو استخدام ألي المالئمة أو الجودة أو/و الترويج مكانيةإل

 من حاٍل بأي مسئوًال الشرآة حلول مورد أو الشرآة تكون ولن. المخالفة بعدم شرط أو

 فقدانًا تكون قد أضرار أية عن تتنازل الضمان هذا بموجب  أنك لو آما تجاهك، األحوال

 أي مع ُمخزنة أو منقولة أو ُمسجلة تكون قد بيانات أو برامج أية أو للمبيعات فقدانًا أو لألرباح

 أو الوفورات فقدان  أو البيانات أو مجاالبر لتلك استبدال أو استرجاع تكاليف أو برمجيات

  برمجيات أو التطبيقات عم مشاآل أو بيانات أية تلقي أو إرسال في اإلخفاق أو األعمال انقطاع
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 وأ اإلدارة وقت ضياع أو بري بالك حلول أو البرمجيات مع المستخدمة الغير خدمات أو الغير

 أو المترتبة، أو المباشرة، غير الخسائر أو الخامل، الوقت تكاليف أو اآلخرين الموظفين

 حتى ؛ آسسواراتاإل أداء أو باستخدام متصلة أو عن ناجمة تكون التي الخاصة أو الجزائية

 التقييد وهذا.  األضرار تلك الحتمالية مدرآين ةالشرآ حلول مورد أو ةالشرآ آانت ولو

 ،بها مطالب األضرار تلك آانت إذا عما النظر وبصرف  حتمًيا؛ تطبيًقا يطبق أن منه المقصود

 ذلك في بما( التقصيرية المسئولية أساس على دعوى أو ، إجراًء بها أقيم أو بها، مدعى أو

 أو أخر قانون أي بموجب أو الضمان بموجب أو التعاقدية العالقة أساس على  أو ،)اإلهمال

 طرف إزاء أو  إزاءك ةالشرآ مسئولية   - األحوال من حال بأي -  تتجاوز ولن.  إجرائي شكل

 ، اشتريتها التي اإلآسسوارات سعر يتجاوز ال بما عنك نيابة أو خاللك من مدعًيا يكون غيرك

 هذا في شئ ثمة يوجد ال فإنه الشك، ولتجنب).  أآبر أيهما( اإلآسسوارات إحالل تكلفة أو

 أو الوفاة عن  الشرآة لحلول مورد أي أو ةالشرآ مسئولية يقيد  أو من يستثني الضمان

 أو ،الشرآة جانب من اإلهمال هو فيه السبب يكون الذي المدى إلى وذلك الشخصية اإلصابة

 ُمدِلس خاطئ إقرار أي عن ناجًما ذلك آان إذا أو الشرآة، حلول مورد أو وآالئها أو موظفيها

 هذا في شئ ثمة يوجد وال.  الشرآة حلول مورد أو وآالئها أو موظفيها أو ةالشرآ جانب من

 تكون والذي مادًيا أو جسدًيا ضرًرا بك لحق إذا ما حالة في ةالشرآ مسئولية يقيد الضمان

 عيب عن ناتجًا آان الضرر بأن معه يثبت الذي المدى إلى وذلك فيه؛ سببتت قد اإلآسسوارات

 . باإلآسسوارات

 

 أخرى حقوًقا لك تكون أن أيًضا ويجوز معينة، قانونية حقوًقا يعطيك المحدود الضمان هذا إن

 التعويضات بتقييد أو باالستثناء تسمح ال الجائز من الدول فبعض.  ألخرى دولة من تتفاوت

 شرط أو ضمان يبقى زمني مدى أي إلى بقيود تسمح أال الجائز ومن والمترتبة، ثيةالحاد

 الجائز فمن ذلك وعلى الغًيا، الضمان هذا جعل تجيز بنصوص تسمح أال أو ساريان ضمنيان

 .  عليك تنطبق ال أعاله الواردة االستثناءات أو القيود بعض تكون أن

 التقصير بذلك مستمرًا تسليًما بمثابة يعتبر لن الشرآات مجموعة ِقَبل من تقصير بأي التسليم إن

 .أخر تقصير بأي تسليًما أو

 

 يحكم  يقانون آيان أي استبعاد مع إنجلترا لقوانين وفًقا المحدود الضمان هذا ُيؤوَّل أن  ويجب

 بعقود الخاصة المتحدة األمم معاهدة آليًة تستثنى فإنه الضمان هذا وبموجب.  القوانين تنازع
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 ينشأ نزاع أو اتفاق عدم أي حالة في.المحدود الضمان هذا على التطبيق من للبضائع الدولية البيع

 بغرفة الخاصة التحكيم لقواعد وفقًا نهائيًا يسوي فإنه المحدود، الضمان بهذا يتعلق فيما أو عن

 التحكيم ويقام. ذآرال سالفة للقواعد وفقًا ُيعّين واحد ُمحكِم خالل من ذلك ويكون الدولية التجارة

 نزاع أي بين جمع أو ربط يجوز وال. اإلنجليزية اللغة هي التحكيم لغة وتكون بإنجلترا لندن في

 ِقبل من المسبقة الكتابية الموافقة بدون غيرك شخص أي فيه يشترك نزاع أي أو الطرفين بين

 . الشرآة

 

 ذلك فإن به اإللزام ممكن غير أو باطًال المحدود الضمان هذا نصوص من نًصا اعتبر ما وإذا

 الممكن غير من المحدود الضمان آل يجعل أو يبطل لن به؛ اإللزام إمكانية وعدم البطالن

 لو آما – عنه ناجًما به االعتداد في إخفاقًا آان إذا إال - المحدود الضمان  يؤول وإنما به؛ اإللزام

 وااللتزامات الحقوق آافة وتؤول بذاته، تطبيقه الممكن غير أو الباطل النص على يحتوي ال آان

 .لذلك طبًقا ملزمة وتكون طرف لكل

 

 غالف داخل عليه مشتمل ضمان وأي المحدود الضمان هذا بين تعارض أي هناك آان وإذا

 مثل عليه يكون الذي المدى إلي المحدود الضمان هذا شروط تطبيق يتعين فإنه ؛ اإلآسسوارات

 . التعارض هذا

 النسخة تغليب على األطراف يوافق العربية اللغة إلي المحدود الضمان هذا مةترج حالة وفي

 . العربية النسخة على اإلنجليزية

 
 : تحذير

 المناسب،  المحمول بري بالك جهاز مع تستخدم أن هو اإلآسسوارات هذه من الغرض نإ

 – الحال يكون بمابحس – التشغيل بدء دليل أو التشغيل وبدء التثبيت دليل إلى الرجوع ويرجى

 ومن. بك الخاصة  المحمول بري بالك لجهاز مناسبة اإلآسسوارات هذه آانت إذا ما لتحديد

 بأي الشرآة تكون وال باطًال لإلآسسوارات المحدود الضمان هذا يجعل أن آخر استخدام أي شأن

 الغير أو أنت لها تتعرض قد أضرار ألية آنتيجة الغير تجاه أو تجاهك مسئولة األحوال من حال

 بري بالك جهاز غير إآسسوارات  أو جهاز أي مع اإلآسسوارات هذه الستخدام آنتيجة

 . المناسب  المحمول
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 :"ليمتد موشن إن ريسرش" بـ الخاصة 2004 عام عن الطبع حقوق

 ذات والرموز والصور العالمات ذات بري بالك شرآات مجموعات وآذلك الشرآة تكون

 موشن إن ريسرش" بـ الخاصة التجارية العالمات ملكية في الوحيد الحق أصحاب هم الصلة

 عالمات *ريب بالك وشعار" *موشن إن إنفلوب" ورمز" موشن إن ريسرش" وتكون". ليمتد

 في تسجيلها المزمع من يكون أو تسجيلها يجوز والتي بعينها بشرآات خاصة ُمسجلة تجارية

 . أخرى دول
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