ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
H Research In Motion UK Limited, για δικό της λογαριασμό και για
λογαριασμό της Research In Motion Limited και του συγγενικού ομίλου
εταιριών της (συλλογικά αποκαλούνται "RIM"), ο παροχέας
του
εξαρτήματος (το "Εξάρτημα") για την ασύρματη Συσκευή Χειρός
Blackberry, εγγυάται προς ΕΣΑΣ, τον τελικό χρήστη ("ΕΣΕΙΣ") ότι το
Εξάρτημα θα είναι απαλλαγμένο ελαττωμάτων από τεχνικής απόψεως και ως
προς τα χρησιμοποιηθέντα υλικά για χρονική περίοδο η οποία είναι η
μικρότερη μεταξύ των κάτωθι περιόδων:
α) της περιόδου ενός (1) έτους από της ημερομηνίας κατά την οποία το
Εξάρτημα αγοράσθηκε για πρώτη φορά από ΕΣΑΣ με την ιδιότητά σας ως
αρχικού τελικού χρήστη και
β) της περιόδου η οποία λήγει :
(1) με την εκ μέρους ΣΑΣ παράβαση ή καταγγελία της Συμφωνίας
Παραχώρησης Λογισμικού / Τελικού Χρήστη Blackberry (η "Συμφωνία
Παραχώρησης") η οποία συνήφθη μεταξύ Υμών και της RIM, ή
(2) με την εκ μέρους ΣΑΣ παράβαση :
(i) της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης,
(ii) της Περιορισμένης Εγγύησης η οποία παρέχεται με την Συσκευή
Χειρός Blackberry,
(iii) οποιασδήποτε Περιορισμένης Εγγύησης η οποία παρέχεται με
οποιαδήποτε Εξαρτήματα Blackberry ή εξωτερικές μπαταρίες ή
(iv) των οδηγιών ασφάλειας που παρέχονται με το Εξάρτημα και/ή με την
Συσκευή Χειρός Blackberry (η "Περίοδος Εγγύησης").
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Κατά την
διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης το Εξάρτημα θα επισκευάζεται ή θα
αντικαθίσταται κατά το επιλεκτικό δικαίωμα της RIM άνευ επιβαρύνσεως
για ΕΣΑΣ είτε για ανταλλακτικά είτε για κόστος εργασίας. Εάν το
Εξάρτημα επισκευασθεί ή αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της Περιόδου
Εγγύησης, η Περίοδος Εγγύησης θα λήγει είτε κατά την 91η ημέρα από
της επισκευής ή της αντικατάστασης είτε μετά από ένα (1) έτος από της
ημερομηνίας της αρχικής αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της μεγαλύτερης
προθεσμίας. Με βάση συμφωνία μεταξύ της RIM και του μεταπωλητή ή του
διανομέα μέσω του οποίου Εσείς αγοράσατε το Εξάρτημα και/ή την Λύση
Blackberry (ο "Παροχέας της Λύσεως RIM"), η παρούσα Περιορισμένη
Εγγύηση για την Περίοδο Εγγύησης θα γίνει σεβαστή είτε από την RIM
είτε από τον Παροχέα της Λύσεως RIM. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση
δεν ισχύει στην περίπτωση φυσιολογικών φθορών ή εάν το Εξάρτημα ή
οποιοδήποτε συστατικό μέρος αυτού ανοιχθεί ή επισκευασθεί από κάποιον
μή εξουσιοδοτημένο από την RIM, και δεν καλύπτει την επισκευή ή την
αντικατάσταση οποιουδήποτε Εξαρτήματος το οποίο υπέστη βλάβη από τα
εξής: κακή χρήση, υγρασία ή υγρά, γειτνίαση ή έκθεση σε θερμότητα,
ατύχημα, κακομεταχείριση, έλλειψη φροντίδας, λανθασμένη χρήση ή
ελαττώματα που οφείλονται σε επισκευές ή τροποποιήσεις που
πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε άλλον πλήν της RIM. Η παρούσα
Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει υλική βλάβη στην επιφάνεια του
Εξαρτήματος. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για κανένα
άλλο εξοπλισμό πλην του Εξαρτήματος. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση
επίσης δεν ισχύει εάν η δυσλειτουργία προκύπτει από την χρήση του
Εξαρτήματος σε συνδυασμό με εξαρτήματα, προϊόντα, υπηρεσίες ή
επικουρικό ή περιφερειακό εξοπλισμό ο οποίος δεν είναι ρητά
εγκεκριμένος ούτε παρέχεται από την RIM, καθώς και στην περίπτωση
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κατά την οποία διαπιστώνεται από την RIM ότι η τοιαύτη δυσλειτουργία
δεν αποτελεί ελάττωμα αυτού καθ'εαυτού του Εξαρτήματος. Επιπροσθέτως,
εάν η δυσλειτουργία προκύπτει από τη μή συμμόρφωση εκ μέρους του
χρήστη με τις οδηγίες Ασφάλειας που παρέχονται με το Εξάρτημα ή
παρέχονται με οποιοδήποτε συστατικό μέρος της Λύσεως Blackberry, η
οποία περιλαμβάνει την Συσκευή Χειρός Blackberry, οποιαδήποτε
εξαρτήματα Blackberry, συμπεριλαμβανομένων, των εξωτερικών μπαταριών,
των καρτών SIM, του Λογισμικού Blackberry Επιτραπεζίων Υπολογιστών,
και της σχετικής ασύρματης υπηρεσίας δεδομένων και των εγγράφων (η
"Λύση Blackberry"), η Περιορισμένη Εγγύηση είναι δυνατόν να είναι
άκυρη, και εάν δεν είναι άκυρη, δεν θα ισχύει. Παρακαλούμε να
συμβουλευθείτε τα έγγραφα τα οποία παρέχονται με το εξάρτημα για
οδηγίες ως προς το πώς θα λάβετε υποστήριξη πελάτη για το Εξάρτημά
σας.
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ
ΕΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ. ΟΥΤΕ Η RIM ΟΥΤΕ Ο
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ RIM ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΘΕ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ
ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ
ΚΕΡΔΟΥΣ,
ΤΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
Ή
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ)
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η RIM Ή Ο ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ RIM
ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΟΙ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΑΓΩΓΗΣ
Ή
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, Ή ΒΑΣΕΙ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΣΕ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RIM ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΣΩ ΥΜΩΝ Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΘΑ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ Ή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η' ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΥΟ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RIM Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΕΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ RIM ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ RIM, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΟΥ
ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ RIM.
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση σας δίνει ειδικά νομικά δικαιώματα,
και ΕΣΕΙΣ μπορείτε να έχετε άλλα δικαιώματα τα οποία ποικίλουν από
χώρα σε χώρα. Μερικές χώρες είναι δυνατόν να μην επιτρέπουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμό της αποζημίωσης για παρεμπίπτουσες ή
αποθετικές ζημίες, είναι δυνατόν να μήν επιτρέπουν περιορισμούς ως
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προς το για πόσο χρονικό διάστημα μία σιωπηρή εγγύηση ή όρος διαρκεί,
ή είναι δυνατόν να επιτρέπουν διατάξεις οι οποίες εγκρίνουν την
ακύρωση της εγγύησης. Έτσι, κάποιοι από τους ανωτέρω περιορισμούς ή
τις εξαιρέσεις είναι δυνατόν να μήν ισχύουν ως προς ΕΣΑΣ. Τα εκ του
νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας ως καταναλωτή δεν θίγονται.
Η παραίτηση εκ μέρους της RIM από οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης δεν
θεωρείται ως διαρκής παραίτηση από την τοιαύτη αθέτηση υποχρεώσεων ή
παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη αθέτηση υποχρεώσεων.
Εάν είσθε καταναλωτής σύμφωνα με τον ορισμό του "Καταναλωτή" βάσει
του Ελληνικού δικαίου, θα έχετε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών
εντός της οποίας μπορείτε να επιστρέψετε το Εξάρτημα ("Περίοδος
Υπαναχώρησης") χωρίς ποινή και αναιτιολογήτως. Η μόνη επιβάρυνση η
οποία είναι δυνατόν να σας επιβληθεί εξ αιτίας της ασκήσεως του
δικαιώματός σας υπαναχώρησης είναι το άμεσο κόστος επιστροφής των
προϊόντων. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος αυτού αρχίζει από την
ημέρα κατά την οποία λαμβάνετε το Εξάρτημα. Μπορείτε έγκυρα να
ασκήσετε το δικαίωμά σας εντός της Προθεσμίας Υπαναχώρησης μόνο
αποστέλλοντας έγγραφη γνωστοποίηση με συστημένη επιστολή στην
διεύθυνση της έδρας της Research In Motion UK Limited, την οποία
μπορείτε
να
βρείτε
στην
διεύθυνση
http://www.rim.com/company/contact/index.shtml. Μπορείτε επίσης να
στείλετε αυτή την γνωστοποίηση στην RIM με φάξ ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο υπό την προϋπόθεση ότι εντός δύο (2) συναπτών ημερών μετά
το φάξ
ή το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα επιβεβαιώσετε την
γνωστοποίηση της πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε με συστημένη επιστολή.
Οποιαδήποτε άλλη επιβεβαίωση της γνωστοποίησής σας θα είναι άκυρη και
θα καθιστά άκυρη την άσκηση εκ μέρους σας του δικαιώματος
υπαναχώρησης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, δεν μπορείτε να ασκήσετε
το δικαίωμα υπαναχώρησης εάν έχετε αποσφραγίσει τη συσκευασία του
Εξαρτήματος. Εάν έχετε ασκήσει εγκύρως το δικαίωμα υπαναχώρησης, η
RIM θα σας επιστρέψει οποιαδήποτε ποσά έχετε καταβάλει για το
Εξάρτημα. Αυτή η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται το ταχύτερο
δυνατό και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός 30 ημερών.
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο
της Αγγλίας, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε κωδικοποιημένων διατάξεων
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις
Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών εξαιρείται δια του παρόντος εξ
ολοκλήρου από την εφαρμογή στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση.
Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά, που προκύπτει από την παρούσα
Περιορισμένη Εγγύηση ή σε σχέση με αυτήν, θα επιλύεται οριστικά βάσει
των Κανόνων περί Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, από
έναν και μόνο διαιτητή οριζόμενο σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανόνες. Η
διαιτησία θα διεξάγεται στο Λονδίνο της Αγγλίας και η γλώσσα
διαιτησίας θα είναι η Αγγλική. Ουδεμία διαφορά μεταξύ των
συμβαλλομένων, ή διαφορά που εμπλέκει οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από
ΕΣΑΣ, δύναται να αποτελέσει αντικείμενο παρεμβάσεως ή συνεκδικάσεως,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της RIM.
Εάν μία διάταξη της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θεωρηθεί ότι
είναι άκυρη ή μή εκτελεστή, η τοιαύτη ακυρότητα ή μή εκτελεστότητα
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δεν θα ακυρώνει ούτε θα καθιστά μή εκτελεστή ολόκληρη την
Περιορισμένη Εγγύηση, αλλά αντιθέτως (εκτός εάν προκύπτει εξ αυτού
του γεγονότος αδυναμία αντιπαροχής) η Περιορισμένη Εγγύηση θα
ερμηνεύεται σαν να μήν περιείχε την συγκεκριμένη άκυρη ή μή εκτελεστή
διάταξη ή διατάξεις, και τα δικαιώματα και οι υποχρέωσεις εκάστου
συμβαλλομένου θα ερμηνεύονται και θα εκτελούνται αναλόγως.
Εάν υφίσταται οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ της παρούσας Περιορισμένης
Εγγύησης και οποιασδήποτε εγγύησης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία
του Εξαρτήματος, οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θα
υπερισχύουν κατά τον βαθμό της τοιαύτης ασυμφωνίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Εξάρτημα προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ σε συνδυασμό με
την κατάλληλη Συσκευή Χειρός Blackberry. Παρακαλώ να συμβουλευθείτε
τον ΥΜΕΤΕΡΟ Οδηγό Εγκατάστασης και Έναρξης Λειτουργίας ή Οδηγό
Έναρξης Λειτουργίας, όπως αυτοί ισχύουν, για να διαπιστώσετε εάν το
παρόν Εξάρτημα είναι συμβατό με την ΥΜΕΤΕΡΑ Συσκευή Χειρός
Blackberry. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα καθιστά άκυρη την παρούσα
Περιορισμένη Εγγύηση του Εξαρτήματος, και η RIM δεν θα είναι με
κανένα τρόπο υπεύθυνη απέναντι σε ΕΣΑΣ ή απέναντι σε οποιοδήποτε
τρίτο για οποιεσδήποτε ζημίες τις οποίες ΕΣΕΙΣ ή ο οποιοσδήποτε
τρίτος είναι δυνατόν να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσεως του
παρόντος Εξαρτήματος σε συνδυασμό με οποιαδήποτε συσκευή ή εξάρτημα
πλην της κατάλληλης Συσκευής Χειρός Blackberry.
© 2005 Research in Motion Limited. Mε επιφύλαξη παντός
δικαιώματος. Οι ομάδες συναφών σημάτων, εικόνων και συμβόλων της
Blackberry και της RIM αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικής
κυριότητας και σήματα της Research in Motion Limited. Η RIM, η
Research in Motion, το σύμβολο "envelope in motion", το "Always
On, Always Connected" και το Blackberry είναι καταχωρημένα στο
Αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σημάτων και είναι δυνατόν να
τελούν σε εκκρεμότητα προς κατάθεση ή να έχουν καταχωρηθεί σε
άλλες χώρες. Όλες οι άλλες μάρκες, ονομασίες προϊόντων, εταιρικές
επωνυμίες, σήματα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν αντικείμενα
κυριότητας των αντιστοίχων ιδιοκτητών τους.
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