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 ضمان محدود على الملحقات 

 

ة     المصنعة  وهي الجهة " ريسيرش"ليمتد ريسيرش ان موشن "إن  ريسيرش  "ومن خالل شرآتها الفرعي

د  م الشرآة    "ان موشن يو آيه ليمت ا المسجل في      4022422رق ع مقره اوس،   ، والتي يق ينتروم ه  36س

و   از      ال اف 9  20ستيشن رود، ايجهام، سري، المملكة المتحدة تي دبلي ات جه دم ملحق بالك  "، وهي مق

ائي   ")الملحقات("الالسلكي المحمول يدويًا " بيري تم ("، تضمن لكم أنتم المستخدم النه و  ") أن ات  خل الملحق

دة    واد لم ات      ) 1(سنة واحدة   ) أ(من العيوب من حيث الصنعة الفنية والم امكم بشراء الملحق اريخ قي من ت

ول بالك   إخاللكم باتفاقية ) 1(لمدة التي تنتهي لدى ا) ب(أول مرة آمستخدم نهائي أصلي، أو  ترخيص حل

ا  بيري  رخيص  ("أو إنهائه ة الت ين     ") اتفاقي نكم وب ا بي ة فيم م  ) 2(، أو "ريسيرش "المبرم ذه   ) 1(إخاللك به

ري  "لجهاز  ةالمصاحب كفالة المحدودة بال) 2(، أو الكفالة المحدودة دويًا، أو   " بالك بي أي  ) 3(المحمول ي ب

ات   ةمقدممحدودة آفالة  تج  بمعلومات السالمة   ) 4(، أو "بالك بيري  "مع ملحقات أو بطاري ة  والمن المقدم

دويًا  " بالك بيري"أو جهاز /مع الملحقات و دة  ("المحمول ي ة  م دد أقصر  ")الكفال ة   إن . ، أي الم ذه الكفال ه

ر قابلالمحدودة  ازل عنه ةغي دة .  اللتن اء م تم أثن ة وي تبداالكفال ار إصالح أو اس ات، حسب اختي ل الملحق

ة "ريسيرش" دة    .  ، دون مقابل من جانبكم عن القطع أو العمال اء م م، أثن ة  وإذا ت إصالح أو استبدال   الكفال

وم الحادي والتسعين    الكفالة الملحقات، فسوف تنتهي مدة  د     ) 91(في الي د اإلصالح أو االستبدال أو بع بع

د ) 1(مرور سنة واحدة  ا      .  من تاريخ الشراء األصلي، أي التاريخين أبع ة فيم ة المبرم ى االتفاقي اًء عل وبن

دم  " ("بالك بيري"أو حلول /والبائع أو الموزع الذي قمتم من خالله بشراء الملحقات و" ريسيرش"بين  مق

ا    الكفالة، طيلة مدة هذه الكفالة المحدودة ، سيتم احترام شروط ")ل ريسيرشحلو ل إم " ريسيرش "، من قب

ادي أو       هذه الكفالة المحدودة سري توال ".  ريسيرش"أو مقدم حلول  اتج عن االستهالك الع ى الن ى البل عل

يس مفوضًا من             ل شخص ل ا من قب ات أو أي من مكوناته تح أو إصالح الملحق ، وال "ريسيرش "إذا تم ف

ي ت ة غط ذه الكفال تخدام أو      ه وء االس راء س ن ج ا األضرار م ق به ات تلح ة ملحق تبدال أي إصالح أو اس

تج عن أي          ا ين الرطوبة أو السوائل أو وضعها بالقرب من مصدر حراري أو تعريضها للحرارة، أو فيم

وب أخرى ت   ة عي ق أو أي ي التطبي أ ف ال أو خط تخدام أو إهم اءة اس ادث أو إس ى إصالحات أو ح زى إل ع

آذلك األضرار المادية التي تلحق  هذه الكفالة غطي توال ". ريسيرش"تعديالت أجراها أي شخص بخالف 

ات  ة المحدودة    سري  توال . بأسطح الملحق ذه الكفال ات     ه دات بخالف الملحق ة مع ى أي ذه  سري  توال  .عل ه

دودة  ة المح تخد  الكفال ن اس ًا ع غيل ناتج ان قصور التش ا إذا آ ات أو  أيض ع ملحق داخل م ات بالت ام الملحق
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ة من       دة صراحة أو مقدم ، وفي  "ريسيرش "منتجات أو خدمات أو معدات فرعية أو خارجية ليست معتم

وإضافة .  أن قصور التشغيل ليس ناجمًا عن عيب في الملحقات ذاتها" ريسيرش"الحاالت التي تقرر فيها 

المقدمة والمنتج اق المستخدم في التقيد بمعلومات السالمة إلى ذلك، فإذا آان قصور التشغيل ناتجًا عن إخف

از     "بالك بيري"مع الملحقات أو المزودة مع أي من مكونات حلول  ى جه ي تشتمل عل " بالك بيري  "، الت

 SIM(، بما في ذلك البطاريات الخارجية وشرائح التشغيل  "بالك بيري"المحمول يدويًا وأي من ملحقات 

Cards( رامج الك"، وب ري ب ائق   " بي ذلك والوث ة ب لكية المرتبط ات الالس ة البيان ب، وخدم وتر المكت لكمبي

ار    ")حلول بالك بيري(" تم اعتب د ي ة المحدودة   ، فق ذ  الكفال ة  عندئ م   باطل أن ل اره     توآ تم اعتب م ي ن، وإذا ل ك

ه  ى التعلي         .  آذلك، فلن تسري أحكام ات للتعرف عل ع الملحق يكم م ة إل ائق المقدم ة الوث مات  يرجى مراجع

 .فيما يتعلق بالملحقات الخاصة بكمالعمالء الخاصة بكيفية الحصول على خدمة دعم 

 

ة المحدودة    إن إصالح أو استبدال الملحقات، على النحو المنصوص عليه في   ذه الكفال ، يشكل اإلجراء   ه

ة    أتي تو. هذه الكفالة المحدودة بموجب العالجي الحصري المتاح لكم ة المحدودة بديل ع   هذه الكفال عن جمي

ا في   و] Endorsement[التعهدات والكفاالت والشروط و الضمانات األخرى، صريحة آانت أم ضمنية، بم

ة   التسويق ضمان أو شرط بخصوص قابلية أو ] Endorsement[تعهد أو آفالة أو ذلك أي  أو الجودة القابل

ستخدام أو غرض معين أو الملكية أو عدم المخالفة أو ما شابه مالءمتها الأو الجودة المرضية للتسويق أو 

العرف      ه ب ارف علي و متع ا ه ال أو م ير األعم ًا أو بموجب س ًا أو عرف ئة قانون ك الناش ل .   ذل وال تتحم

ة مسؤولية تجاهكم، تحت         "ريسيرش"، وال أي من مقدمي حلول "ريسيرش" أي حال من األحوال، أي ، ب

ر مباشرة أو اقتصادية أو      أي ظرف من الظروف، وإنكم بموجب هذه الفقرة تتنازلون عن أية أضرار غي

تتباعية  ة أو اس ة أو عارضة أو اتعاظي اح، أو (خاصة أو تجاري ارة األرب ك، دون حصر، خس ي ذل ا ف بم

أخير أو       ة عن حاالت الت خسارة اإليرادات أو المكتسبات التجارية، أو فقدان البيانات، أو األضرار الناجم

و    ) اق في تحقيق المدخرات المتوقعةاإلخف ات، حتى ول فيما ينشأ عن أو بخصوص استخدام أو أداء الملحق

وقد قصد .  على علم بإمكانية حدوث تلك األضرار" ريسيرش"أو أي من مقدمي حلول " ريسيرش"آانت 

د تمت    ا   بهذا التحديد أن يسري، وهو يسري بالفعل، دون النظر فيما إذا آانت تلك األضرار ق ة به المطالب

ال (أو جرت إثارتها أو تم تضمينها في قضية أو دعوى استنادًا إلى تجاوز شخصي  أو ) بما في ذلك اإلهم

ى   اًء عل د أو بن ة بموجب عق ة صيغة تقاضي أخرى آفال ر أو بأي انون آخ اوز . أو بموجب أي ق وال تتج

م   ، تحت أي ظرف من الظروف، تجاهكم، أو تجاه أي طرف "ريسيرش"مسؤولية  ثالث يطالب من خاللك
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تبدالها، أي    ة إصالحها أو اس راء أو تكلف د الش وه عن ذي دفعتم ات ال راء الملحق عر ش نكم، س ة ع أو بالنياب

ر  ين أآب بس، ال  .  المبلغ ًا ألي ل وي توتجنب دودة  نط ة المح ذه الكفال ن   ه د م تبعد أو يح ى أي نص يس عل

ا " ريسيرش"أو أي من مقدمي حلول " ريسيرش"مسؤولية  ى     عن ح اة أو اإلصابات الشخصية إل الت الوف

ب      ن جان ال م ن إهم ئة ع ه ناش ون في ذي تك د ال يرش"الح ول  " ريس دم حل ا أو مق ا أو وآالئه أو موظفيه

 .المنوه عنه" ريسيرش"

 

ى  تمنحكم هذه الكفالة المحدودة  حقوقًا قانونية محددة، وقد تتمتعون أيضا بحقوق أخرى تتفاوت من دولة إل

قد ال تسمح باستبعاد أو تقييد األضرار العارضة أو االستتباعية، وقد ال تسمح بفرض  وبعض الدول. دولة

ة   ةقيود على مدة استمرار أي  بطالن الضمان         آفال ام تسمح ب ق أحك يح تطبي د ال تب .  أو شرط ضمني، أو ق

يكم    د ال تسري عل وقكم   .ولذلك، فإن بعض القيود أو االستبعادات المذآورة أعاله ق أثر حق ة   وال تت اإللزامي

 .بحدود تمتعكم بهذه الحقوق االلزامية القانونية آمستهلك

 

ازًال عن أي تقصير     " ريسيرش"إن تنازل  عن أي تقصير ال يعتبر تنازًال مستمرًا عن ذلك التقصير أو تن

 .آخر

 

قوانين فسر طبقًا لها، ويستثنى من ذلك أية مجموعة تووويلز لقوانين انجلترا هذه الكفالة المحدودة خضع ت

م  ت وانين  حك ازع الق ة المحدودة    . تن ذه الكفال ق أطراف ه ين  (يواف ردين  " األطراف "مجتمع ") طرف"ومنف

ق    تبعاد تطبي اً        على اس ع البضائع دولي ود بي م المتحدة بخصوص عق اق األم ة      ميث ذه الكفال ى ه بالكامل عل

التحكيم    تسوى آافة الخالفات والنزاعات الناشئة عن هذه الكفالة المحدو . المحدودة ا ب ق به ا يتعل . دة أو فيم

ة الخطأ الواضح    (يعتبر قرار المحكم نهائيًا وملزمًا على األطراف  ًا    ). إال في حال م آتابي يحررحكم المحك

م     . ويبين األسباب ا المحك ي يقرره ينص حكم المحكم على نفقات التحكيم التي يدفعها األطراف بالنسبة الت

دن و   ) 1في محل اختصاصكم،  ما لم يكن محظورًا قانونًا. مناسبة يم في لن انون   ) 2ينعقد التحك يخضع للق

يم      ) 4يدار باللغة االنكليزية و) 3االنكليزي و ة للتحك ة التجارة الدولي ") القواعد ("يسوى تحت قواعد غرف

ين  ينظر فيه محكمًا واحدًا معين وفقًا للقواعد المذآورة ويوافق عليه األطراف خالل ) 5و ًا   )30(ثالث يوم

د             . من تاريخ تعيينه ه عن ة في حين وتر البريطاني ة الكومبي يس جمعي وم رئ اق يق ى اتف تم التوصل إل إذا لم ي

يم  ب التحك ا   (طل ه أو عنه ة عن رئيس ليتصرف بالنياب ل ال ن قب ين أصوليًا م يح ) أو أي شخص مع بترش
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ة منازعات   وال يجوز جمع أو دمج أية منازعات بين ال .المحكم بموجب طلب أحد األطراف طرفين، أو أي

 ".  ريسيرش"تنطوي على أي شخص آخر غيرآم، معًا دون موافقة آتابية مسبقة من 

 

إن عدم صحة     هذه الكفالة المحدودة إذا تم اعتبار أي نص من نصوص  اذ، ف غير صحيح أو غير قابل للنف

ا  لمحدودةهذه الكفالة ا ذلك النص أو عدم قابليته للنفاذ ال تبطل أو تفسد نفاذ آامل  ة   فسر  ت، وإنم ذه الكفال ه

ا     ( المحدودة ه هن العوض المنصوص علي ًا ب م    ) ما لم ينتج عن ذلك مساس و ل ا ل تملة  كن  تآم ك   مش ى ذل عل

النص أو تلك النصوص غير الصحيحة أو غير القابلة للنفاذ، وتفسر وتنفذ تبعًا لذلك حقوق والتزامات آل  

 .طرف من الطرفين

 

ة    الضمان المحدود إلى لغة أخرى إعداد ترجمة لهذهتم إذا  ة االنكليزي ر اللغ زي  يطغى النص   ، غي االنجلي

 .وذلك في حدود وجود أي تعارض أو تفاوت في المعنى فيما بين النص االنجليزي وأية ترجمة له

 

 

ة             ة آفال ة المحدودة وأي ذه الكفال ين ه ا ب اك أي تضارب فيم ان هن تنطبق أحكام هذه الكفالة المحدودة إذا آ

 .رى مشمولة في مغلف البطارية، وذلك في حدود ذلك التضاربأخ

 

از       :تحذير ع جه داخل م ط بالت المناسب المحمول   " بالك بيري  "إن هذه الملحقات مخصصة لالستخدام فق

دء التشغيل  "أو " دليل الترآيب وبدء التشغيل"يرجى منكم مراجعة . يدويًا بًا،     "دليل ب ا يكون مناس ، وفق م

م " بالك بيري"نت هذه الملحقات تتوافق وجهاز لتحديد ما إذا آا وأي استخدام  .  المحمول يدويًا الخاص بك

ر    يبطل أث ر س دودة    آخ ة المح ذه الكفال ل   ةالخاصه ات، وال تتحم يرش"بالملحق ن   "ريس ال م أي ح ، ب

دها أي               د يتكب دونها أو ق د تتكب ة أضرار ق اه أي طرف ثالث عن أي ة مسؤولية تجاهكم أو تج األحوال، أي

از     ة بخالف جه بالك  "طرف ثالث من جراء استخدام هذه الملحقات بالتداخل مع أي جهاز أو قطعة ملحق

 .المناسب المحمول يدويًا" بيري

 

د " 2012 © ن ليمت يرش ان موش ة  ".ريس وق محفوظ ع الحق ور  . جمي ات والص ات العالم إن مجموع

ـ   وز، ذات الصلة الخاصة ب ري"والرم ـ "ريسيرش"و" بالك بي ريسيرش ان "، هي ممتلكات حصرية ل
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د ن ليمت وز ".  موش يرش"وإن رم ن"و" ريس يرش ان موش د "و" ريس ويز آونيكت ويز اون، اول ذا "و" اول

ة      ،"بالك بيري"وآذلك شعار " إنفيلوب ان موشن راءات والعالمات التجاري دى إدارة الب جميعها مسجلة ل

ع المارآات   .  في الواليات المتحدة األمريكية، وقد تكون قيد اإلجراء أو مسجلة في دول أخرى     وإن جمي

ة و    ات التجاري رآات والعالم ماء الش ات وأس ماء المنتج ات الوأس ة عالم ك  الخدماتي ي مل رى ه األخ

وق       /إن برامج األجهزة المحمولة يدويًا و.  ألصحابها ة بموجب حق رامج ذات الصلة تحظى بالحماي أو الب

ة  ي  ملكي ة ف راءات التالي ن الب ر م دة أو أآث ك واح ي ذل ا ف ة، بم راءات متنوع وق ب ة وحق دات دولي ومعاه

دة  ات المتح / 6.073.318/ 6.075.470/ 6.219.694/ 6.271.605/ 6.278.442: الوالي

445.428.D /433.460.D /416.256.D .   ي دول راء ف د اإلج جلة أو قي رى مس راءات أخ اك ب وهن

 . مختلفة في مختلف أنحاء العالم

 

 

 


