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 אחריות מוגבלת לאביזר
 

 ךשל מיועד לשימוש עם הדגם הספציפי של מכשיר כף היד של בלקבריולך האביזר שסופק 
חופשי מפגמים בעבודה ובחומרים במשך התקופה הקצרה מבין החלופות  היהי ,)"אביזר"ה(

ראשון כמשתמש קצה  ךמהמועד שבו נרכש האביזר לראשונה על יד) 1(שנה אחת ) א( :שלהלן
של הסכם משתמש ידך על הפרה או סיום ) 1( :התקופה המסתיימת עם) ב( –ו ; )"תהא"(

לבין שנכרת בינך ) "הסכם הרישיון"(הסכם הרישיון לשימוש בתוכנה של בלקברי / הקצה 
Research In Motion Limited  או חברה הנמנית על קבוצת החברות הקשורה אליה /ו

)"RIM" ( או)2 (של ךהפרה על ידי: i)(  אחריות מוגבלת זו ,(ii)  האחריות המוגבלת שסופקה עם
כל אחריות מוגבלת שסופקה עם האביזר של בלקברי או עם  (iii); מכשיר כף היד של בלקברי

או עם מכשיר כף היד /המידע בנושא הבטיחות שסופק עם האביזר ו) iv(או ; הסוללות החיצוניות
במהלך תקופת  .לת זו אינה ניתנת להעברהאחריות מוגב )."תקופת האחריות"(של בלקברי 
מבלי שתחויב עבור החלקים או , RIMעל פי ברירתה של , ףאו יוחל ןהאביזר יתוק, האחריות

אזי תקופת האחריות , במהלך תקופת האחריות ףאו יוחל ןאם האביזר יתוק .עבור העבודה
או ההחלפה או שנה  לאחר התיקון 91 –היום ה : במועד המאוחר שבין החלופות הבאות ,תפקע

לבין המפיץ או המשווק  RIMבהתבסס על ההסכם בין  .אחת מתאריך הרכישה המקורית
 ,)"RIMספק הפתרון של "(או את הפתרון של בלקברי / זר וישבאמצעותו רכשת את האב

 .RIMאו על ידי ספק הפתרון של  RIMאחריות מוגבלת זו תכובד במשך תקופת האחריות על ידי 
פתחו יי ואביזר או כל רכיב שלהאינה חלה על בלאי טבעי רגיל או במקרה שזו בלת אחריות מוג

וכמו כן אחריות זו אינה מכסה תיקון , RIMאו יתוקנו על ידי גורם שלא הוסמך לעשות כן על ידי 
רבה או יק, לחות או נוזלים, או החלפה של אביזר אשר ניזוק כתוצאה משימוש בלתי נאות

או פגמים כתוצאה  ,שימוש למטרה לא נכונה, הזנחה, שימוש לרעה ,תאונה, חשיפה לחום
אחריות מוגבלת זו אינה  .RIM –מתיקונים או שינויים אשר בוצעו על ידי כל גורם אחר חוץ מ 

כמו כן אין  .אחריות מוגבלת זו אינה חלה על ציוד אחר חוץ מהאביזר .אביזרלמכסה נזק פיזי 
, מוצרים, קול נובע משימוש באביזר ביחד עם אביזריםהאחריות המוגבלת חלה במקרה שהקל

וכן , RIMעל ידי  ובאופן מפורש או סופק ואו ציוד עזר או ציוד היקפי אשר לא אושרשירותים 
אם הקלקול נובע , זאת ועוד .ותקבע שהקלקול אינו נובע מתקלה באביזר עצמ RIM –במקרה ש 

יחות הנכלל באריזה של האביזר או מידע בנושא הבטלנהוג בהתאם להמשתמש מנעות ימה
כל אביזר , הכולל את מכשיר כף היד של בלקברי "פתרון של בלקברי"שסופק יחד עם רכיב של ה

שירות נתונים , התוכנה של בלקברי למחשב שולחני, SIMלרבות סוללות וכרטיסי , של בלקברי
, עשויה להיות בטלה אזי האחריות המוגבלת, )"פתרון של בלקברי"ה(אלחוטי ותיעוד נלווים 
בתיעוד שסופק עם האביזר לגבי הוראות כיצד אפשר  ןנא עיי .לא תחול, ואף אם אינה בטלה

  .לקבל תמיכה וסיוע ללקוחות בקשר לאביזר

 .RIMתוכל לבקש כל תיקון או החלפה בהתאם לאחריות זו מספק הפתרון של 

אחריות  .ךל ןהבלעדי הנית סעדה םתיקון או החלפה של האביזר כפי שנקבע באחריות זו ה
במפורש שנקבע מה ולמעט , מפורשת או מכללא, מוגבלת זו באה במקום כל אחריות אחרת

במפורש או , שהוא אישור ותנאי מכל סוג, ערבות, אחריות, כל מצג, באחריות מוגבלת זו
, מצגים, כלשהי אי הפרה לעזכות הקניין או  לעכל אחריות  ,אך לא רקלרבות , מכללא

, איכות משביעת רצון, רותיסח, בויות ותנאים מכללא בדבר התאמה למטרה מסוימתער
מוחרגים בזה במפורש ולא  ,הנובעים מאופן ניהול העסקים או נוהג מסחריכאלה או , עמידות
ערבות , כל אחריות ,במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, בזאתמחריגה  RIM .יחולו

לא . 1971 –א "תשל, וחוק השכירות והשאילה 1968 – ח"תשכ, חוק המכרלפי או חובה 
RIM  ספק פתרון של ולאRIM על, ואתה מוותר בזה, בשום צורה ואופן ךיהיו אחראים כלפי 

אובדן  ,אך לא רק, לרבות(נזק תוצאתי או , עונשי, אגבי, מסחרי, מיוחד, כלכלי, כל נזק עקיף
נזקים שנגרמו כתוצאה מאיחור או אי , וניםאובדן נת, אובדן הכנסות או רווחים מעסק, רווחים
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אשר ) או דמי נזק בשל מוות בעוולה, וכן נזק גוף, וכיוצא באלה הצלחה לממש חסכון צפוי
או ספק הפתרון  RIMוזאת אפילו אם , לתפקוד של האביזר ואינבעו או יהיו קשורים לשימוש 

ללא קשר , ותחול, לחול הגבלה זו נועדה .מודעים לאפשרותו של נזק כאמור לעיל RIMשל 
לרבות (לשאלה האם הנזקים האמורים נטענו או הועלו במסגרת תביעה או תובענה בנזיקין 

בשום מקרה  .או הליךכל דין לפי או כלשהי או על פי אחריות , או לפי דיני חוזים) רשלנות
 לא תעלה על ךאו בשמ ךאו כלפי כל צד שלישי התובע באמצעות ךכלפי RIMהאחריות של 

, אביזראותו אביזר שרכשת או על עלות התיקון או ההחלפה של אותו מחיר הרכישה של 
  .מביניהםהגבוה 

על כל מחדל לא ייחשב כאילו הוא מהווה ויתור מתמשך על מחדל זה או ויתור  RIMויתור של 
 .על כל מחדל אחר

 
 םלהוציא דיני ,אחריות מוגבלת זו תתפרש בהתאם לדינים של הפרובינציה של אונטריו בקנדה

הצדדים מסכימים בזאת שאמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים  .העוסקים בברירת הדין
או סכסוך כל אי הסכמה  .בשלמותה, למכר טובין בין לאומי לא תחול על אחריות מוגבלת זו

חוסר תוקף של טענה בדבר סיום או , או הפרה, מאחריות מוגבלת זו או בקשר אליהינבעו אשר 
ת מוגבלת זו יוכרעו באופן סופי בבוררות על ידי בורר יחיד אשר יוסכם עליו באופן הדדי אחריו

חוץ ממקרה של טעות (החלטתו של הבורר תהיה סופית ותחייב את הצדדים  .בין הצדדים
פסק הבורר יכלול הוראות   .נימוקיםותכלול פסיקת הבורר תהיה בכתב  ).הגלויה על פניה

רר ואשר ישולמו על ידי הצדדים בחלקים יחסיים כפי שהב, ררותבדבר תשלום הוצאות הבו
 (iii) -ו ; בשפה האנגלית )i)i; באונטריו על פי דיני אונטריו (i) :הבוררות תתנהל .ימצא לנכון

אם הוראות המשפט שלעיל  .בהתאם לכללים המסחריים של האגודה האמריקאית לבוררות
בשפה  (ii); בישראל  (i) :אזי הבוררות תתנהל, שלך אסורות על פי הדינים של תחום השיפוט

להליך בירור אין לצרף  .על ידי לשכת המסחר של ישראל בהתאם לכלליה (iii) -ו ; האנגלית
כל אדם חוץ שבה מעורב הצדדים או מחלוקת המחלוקת שבין הצדדים כל סכסוך אחר שבין 

אכיפת פסק ין בקשר לאפשר יהיה לקבל פסק ד .RIMשל בכתב ללא הסכמה מוקדמת , ממך
יש זכות לפתוח  RIM –ל , למרות האמור לעיל .הבורר או הבוררים בכל בית משפט מוסמך

 יושר בבית משפט בקשר למחלוקות או תביעות הנוגעות לדיני הבהליכים על פי דין או על פי 
, האת .בקשר לרכישת הפתרון של בלקברי או כל חלק שלו RIM –סכומים שאתם חייב ל 

פורום , מוותר על כל התנגדות על יסוד טענה של סמכות שיפוט מקומית (i) :ן בלתי חוזרבאופ
כתבי בי דין באמצעות הדואר או בכל לך שיומצאו  םמסכי (ii); או כל טעם דומה אחרנאות לא 

לסמכות השיפוט של  ךעצמומכפיף את  םמסכי (iii) -ו ; דרך אחרת המותרת על פי הדין החל
אים בפרובינציה של אונטריו בקשר לתביעות הנובעות מאחריות מוגבלת זו בתי המשפט הנמצ
שבמקרה של סכסוך על פי אחריות מוגבלת  ,הצדדים מסכימים באופן ספציפי .או קשורות אליה

לא יובא הסכסוך להכרעה בפני חבר , ובמקרה שיש ליישב סכסוך זה בבית המשפט, זו
 .מושבעים

 
אזי חוסר  ,יות מוגבלת זו אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפהאם ייפסק שהוראה מהוראות אחר

את התוקף של האחריות יהפכו התוקף או חוסר האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה לא 
במידה המרבית , זאתבמקום  .לאכיפה נתלבלתי ניתלבלתי תקיפה או המוגבלת בשלמותה 
לאכיפה המסוימת תשונה כך ההוראה הבלתי תקפה או הבלתי ניתנת , המותרת על פי הדין

אלא אם ינבע מכך כשלון (שאפשר יהיה לאכוף אותה ואם אי אפשר לשנות את ההוראה 
תתפרש האחריות המוגבלת בשלמותה כאילו היא אינה כוללת את ההוראה או ) תמורה

 .ההוראות האמורות והזכויות והחובות של כל אחד מן הצדדים יתפרשו ויאכפו בהתאם
 

של הצדדים הוא שהגרסה האנגלית של אחריות מוגבלת זו ושל כל המסמכים רצונם המפורש 
 .הקשורים אליה תועדף על כל גרסה אשר תורגמה לשפה שונה
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, באריזה של האביזר הבמקרה של סתירה בין אחריות מוגבלת זו לבין כל אחריות אשר סופק

   .כמידת הסתירה, זו יחולו הוראות אחריות מוגבלת
 

בספר עיין נא  .ר זה נועד לשימוש רק עם מכשיר כף היד מתאים של בלקבריאביז  :אזהרה
, הוראות הפעלה ראשוניותאו ספר  הוראות הפעלה ראשוניותו הההדרכה שקיבלת לגבי התקנ

כל  .ךעל מנת לקבוע האם אביזר זה תואם למכשיר כף היד של בלקברי שברשות, על פי העניין
או כלפי כל צד  ךלא תהיה אחראית כלפי RIM –גבלת זו ו שימוש אחר יביא לביטול אחריות מו

, או לצד השלישי כתוצאה מהשימוש באביזר זה יחד עם כל מכשיר לךשלישי לכל נזק שייגרם 
 .התקן או אביזר חוץ ממכשיר כף היד של בלקברי שלו נועד אביזר זה
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