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GARANTIA LIMITATA A ACCESORIILOR 
 
Research In Motion UK Limited, in nume propriu sau si in numele Research In Motion Limited 
si al grupului sau de companii afiliate (colectiv „RIM”), furnizorul accesoriilor („Accesoriile”) 
pentru BlackBerry Handheld fara fir va garanteaza dumneavoastra, utilizatorul final, 
(„Dumneavoastra”), ca Accesoriile nu vor avea defecte de executie sau materiale pentru o 
perioada care este mai scurta de (a) 1 an de la data la care Accesoriile au fost cumparate initial de 
catre dumneavoastra ca utilizator final si (b) perioada ce se termina la: (1) incalcarea de catre 
dumneavoastra sau terminarea Contractului de acordare a Licentei Software-ului Utilizatorului 
Final BlackBerry („Contractul de acordare a Licentei”) incheiat intre dumneavoastra si RIM, sau 
(2) incalcarea de catre dumneavoastra a: (i) acestei Garantii Limitate; (ii) Garantiei limitate 
furnizate impreuna cu BlackBerry Handheld; (iii) oricarei Garantii limitate furnizate impreuna cu 
Accesoriile si bateriile externe BlackBerry; sau (iv) informatiilor de siguranta furnizate cu 
Accesoriile si/sau cu BlackBerry handheld („Perioada de Garantie”). Aceasta Garantie limitata 
nu este transferabila. In timpul Perioadei de Garantie, Accesoriile vor fi reparate sau inlocuite la 
optiunea RIM, fara vreo taxa de ambele parti sau prestatie. Daca Accesoriile sunt reparate sau 
inlocuite in timpul Perioadei de Garantie, Perioada de Garantie va expira la cel tarziu a 91-a zi de 
la data repararii sau inlocuirii sau la un an de la data achizitionarii initiale. Pe baza unui acord 
incheiat intre RIM si vanzator sau distribuitor prin care ati cumparat Accesoriile si/sau 
BlackBerry Solution („Furnizorul RIM Solution”) aceasta Garantie limitata pe Perioada garantiei 
va fi onorata fie de RIM fie de Furnizorul RIM Solution. Aceasta Garantie limitata nu se aplica 
uzurii normale, sau daca Accesoriile sau unul din componentele acestora sunt deschise sau 
reparate de o persoana neautorizata de catre RIM, si nu acopera repararea si inlocuirea oricaror 
Accesorii deteriorate prin folosire gresita, apropierea sau expunerea la umiditate, lichide, 
caldura, accident, abuz, neglijare, operare gresita, sau defecte datorate repararilor si modificarilor 
facute de o persoana, alta decat RIM. Aceasta Garantie limitata nu acopera daunele fizice aduse 
suprafetei Accesoriilor. Aceasta Garantie limitata nu se aplica nici unui echipament, altul decat 
Accesoriile. De asemenea, aceasta Garantie limitata nu se aplica daca functionarea gresita rezulta 
din utilizarea Accesoriilor impreuna cu accesoriile, produsele, serviciile sau echipamentul 
subordonat sau periferic ce nu a fost in mod expres aprobat sau furnizat de catre RIM, si daca 
RIM decide ca aceasta functionare gresita nu este cauzata de insesi Accesoriile. In plus, daca 
functionarea necoraspunzatoare rezulta din esecul utilizatorului de a respecta informatia de 
siguranta furnizata impreuna cu Accesoriile sau furnizata cu orice componenta a BlackBerry 
Solution, care cuprinde BlackBerry Handheld, orice accesorii BlackBerry incluzand baterii 
externe si cartele SIM, Software-ul BlackBerry Desktop, serviciul asociat de transmitere a 
datelor fara fir si documentatia („BlackBerry Solution”), Garantia limitata poate fi nula, si daca 
nu este nula nu se va aplica. Va rugam sa consultati documentatia furnizata impreuna cu 
Accesoriile pentru instructiuni despre cum puteti obtine  sprijinul serviciului de relatii cu 
clientii pentru Accesorii. 
 
REPARAREA SAU INLOCUIREA ACCESORIILOR DUPA CUM SE PREVEDE IN 
PREZENTA ESTE REMEDIUL EXCLUSIV ACORDAT DUMNEAVOASTRA. ACEASTA 
GARANTIE LIMITATA TINE LOCUL CELORLALTE GARANTII, EXPRESE SAU 
IMPLICITE, INCLUZAND ORICE GARANTIE IMPLICITA SAU CONDITIE DE 
COMERCIALIZARE SI/SAU GARANTIE IMPLICITA SAU CONDITIE DE 
NEINCALCARE. NICI RIM, NICI FURNIZORUL RIM SOLUTION NU VOR FI 
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RESPONSABILI IN NICI UN FEL FATA DE DUMNEAVOASTRA SI PRIN PREZENTA 
RENUNTATI LA PRETENTII REFERITOARE LA ORICE DAUNE INDIRECTE, 
ECONOMICE, SPECIALE, COMERCIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU CAUZA-
EFECT (INCLUZAND DAR NELIMITANDU-SE LA PROFITUL PIERDUT, PIERDEREA 
VENITURILOR SI CASTIGURILOR DIN ACTIVITATI, DATELE PIERDUTE, DAUNELE 
CAUZATE DE INTARZIERI SAU DE ESECUL DE A REALIZA ECONOMIILE 
PRECONIZATE) REZULTAND DIN SAU IN LEGATURA CU UTILIZAREA SAU 
PERFORMANTA ACCESORIILOR, CHIAR DACA RIM SAU UN FURNIZOR AL RIM 
SOLUTION SUNT CONSTIENTI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. 
ACEASTA LIMITARE ESTE INTENTIONATA A SE APLICA SI SE APLICA INDIFERENT 
DACA ACESTE DAUNE SUNT REVENDICATE, DECLARATE SAU CARE CONSTITUIE 
OBIECTUL UNEI ACTIUNI IN FATA INSTANTEI, ACTIUNE IN PRETENTII 
(INCLUZAND NEGLIJENTA) SAU CONTRACTUALA, SAU IN PRIVINTA GARANTIEI, 
PRECUM SI IN ORICE ALTA FORMA PREVAZUTA DE LEGE. IN NICI UN CAZ, 
RESPONSABILITATEA RIM FATA DE DUMNEAVOASTRA SAU DE O TERTA PARTE 
REVENDICAND PRIN INTERMEDIUL DUMNEAVOASTRA SAU IN NUMELE 
DUMNEAVOASTRA, NU VA DEPASI PRETUL DE CUMPARARE AL ACCESORIILOR, 
SAU COSTUL REPARATIEI SAU INLOCUIRII LOR, ALEGANDU-SE SUMA CARE VA FI 
MAI MARE. PENTRU EVITAREA DUBIULUI, NIMIC INCLUS IN PREZENTA NU VA 
EXCLUDE SAU LIMITA RESPONSABILITATEA RIM SAU A FURNIZORULUI RIM 
SOLUTION PENTRU DECES SAU RANIRE PERSONALA IN MASURA IN CARE 
ACESTEA AU FOST CAUZATE DE CATRE NEGLIJENTA RIM, A ANGAJATILOR SAU 
AGENTILOR SAI SAU A UNUI ASTFEL DE FURNIZOR AL RIM SOLUTION, SAU 
REZULTAND DINTR-O NEGLIJENTA GRAVA, ADMINISTRARE GRESITA 
INTENTIONATA SAU INTERPRETARE GRESITA FRAUDULOASA DIN PARTEA RIM 
SAU A ANGAJATILOR SAU AGENTILOR SAI SAU A UNUI ASTFEL DE FURNIZOR AL 
RIM SOLUTION. 
 
Aceasta Garantie Limitata va acorda drepturi juridice specifice, si puteti avea si alte drepturi ce 
variaza de la tara la tara. Unele tari pot sa nu permita excluderea sau limitarea daunelor cauza-
efect si incidente, pot sa nu permita limitarea cu privire la durata unei garantii sau conditii 
implicite, sau prevederi care permit ca garantia sa fie nula. Astfel, unele din limitarile si 
excluderile de mai sus pot sa nu se aplice in cazul dumneavoastra. 
 
Derogarea de catre RIM de la orice vina nu va fi considerata o derogare continua de la o astfel de 
vina sau o derogare de la orice alta vina. 
 
ACEASTA GARANTIE LIMITATA ESTE GUVERNATA SI VA FI INTERPRETATA IN 
CONFORMITATE CU LEGILE ANGLIEI CU EXCEPTIA ORICARUI CORP DE LEGE 
GUVERNAND CONFLICTELE DE LEGE. Partile convin ca aplicarea Conventiei Natiunilor 
Unite privind Contractele pentru Vanzarea Internationala de Bunuri este exclusa in intregime 
acestei Garantii limitate. TOATE DISPUTELE REZULTAND DIN SAU IN LEGATURA CU 
PREZENTA GARANTIE LIMITATA, SAU INCALCAREA, TERMINAREA SAU 
INVALIDITATEA ACESTEIA, VOR FI REZOLVATE IN FINAL PRIN ARBITRAJ. Decizia 
arbitrului va fi finala si obligatorie pentru Parti (cu exceptia cazului de eroare evidenta). Decizia 
arbitrului va fi facuta in scris si va fi argumentata. Decizia arbitrului va presupune prevederi 
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privind costul arbitrajului ce va fi platit de Parti in proportiile pe care arbitrul le gaseste adecvate. 
Daca legea jurisdictiei dumneavoastra nu o interzice, arbitrajul va fi: (i) tinut la Londra, Anglia; 
(ii) efectuat dupa legile Angliei; (iii) efectuat in limba engleza; (iv) solutionat conform Legilor 
de Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert („Reguli”); si (v) va fi solutionat de un arbitru 
numit in conformitate cu Regulile mentionate si convenit de comun acord de catre Parti in 
termen de 30 de zile de la numirea arbitrului, in lipsa acordului arbitrul fiind numit de 
Presedintele in oficiu la momentul cererii de arbitrare a Societatii Britanice a Computerelor (sau 
succesorul sau) la aplicarea oricarei Parti. Nici o disputa intre Parti, sau implicand orice alta 
persoana in afara de dumneavoastra, nu poate fi asociata sau alaturata acesteia, fara acordul scris 
prealabil al RIM. 
 
Daca o prevedere a prezentei Garantii limitate este considerata invalida si fara efect, o astfel de 
invaliditate nu va invalida sau anula efectul intregii Garantii limitate, ci dimpotriva (doar daca un 
eroare de considerare ar rezulta din acest lucru) intreaga Garantie limitata va fi interpretata ca si 
cum nu ar contine acea sau acele prevederi invalide si fara efect, si drepturile si obligatiile 
fiecarei Parti vor fi de asemenea considerate in vigoare. 
 
Daca exista vreo incosecventa  intre aceasta Garantie limitata si orice alta garantie inclusa in 
ambalajul Accesoriilor, prevederile acestei Garantii limitate se vor aplica in masura acestei 
inconsecvente. 
 
ATENTIE: Accesoriile sunt menite NUMAI pentru utilizare impreuna cu BlackBerry 
Handheld adecvat. Va rugam sa consultati Ghidul de Instalare si Pornire si Ghidul de 
Pornire, dupa caz, pentru a determina daca aceste Accesorii sunt compatibile cu 
BlackBerry Handheld pe care il detineti dumneavoastra. Orice alta utilizare va anula 
Garantia limitata a Accesoriilor, si RIM nu va fi in nici un fel responsabil fata de 
dumneavoastra sau fata de orice terta parte pentru orice daune pe care dumneavoastra sau 
terta parte le puteti suferi ca rezultat al folosirii acestor Accesorii impreuna cu orice 
dispozitiv sau accesorii altele decat cele adecvate BlackBerry Handheld. 
 
© 2005 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. Familiile BlackBerry si RIM ale 
marcilor, imaginilor si simbolurilor legate de acestea sunt proprietatea exclusiva a Research In 
Motion Limited. RIM, Research In Motion , „Intotdeauna Pornit, Intotdeauna Acolo”, simbolul 
„invelisul in miscare” si logoul BlackBerry sunt inregistrate la Officiul pentru Marci Inregistrate 
si Patente al SUA si pot fi in asteptare sau inregistrate in alte tari. Toate celelalte marci, nume de 
produse, nume de companii, marci inregistrate si marci de servicii sunt proprietatea respectivilor 
proprietari. Software-ul handheld sau asociat acestuia sunt protejate de drepturile de autor, tratate 
internationale si diferite patente, incluzand unul sau mai multe din urmatoarele patente SUA: 
6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. Alte 
patente sunt inregistrate sau pe cale de a fi inregistrate in diferite tari in jurul lumii. Va rugam sa 
vizitati www.rim.net/patents.shtml pentru o listare actualizata a patentelor aplicabile. 
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