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Obmedzená záruka na Príslušenstvo 
 

Research In Motion UK Limited, vo svojom vlastnom mene a v mene Research In Motion 
Limited a pridruženej skupiny spoločností (spoločne ako "RIM“ alebo „spoločnosť RIM“), 
ako poskytovateľ príslušenstva („Príslušenstvo“) k bezdrôtovému Handheld zariadeniu 
BlackBerry VÁM ako koncovému užívateľovi („VY“) zaručuje, že Príslušenstvo nebude 
obsahovať výrobné  vady a vady materiálu počas kratšieho z nasledovných období: (a) dva 
(2) roky odo dňa, kedy ste Príslušenstvo po prvýkrát zakúpili ako pôvodný koncový užívateľ 
a (b) obdobie končiace sa dňom: (1) VÁŠHO porušenia alebo odstúpenia od Zmluvy 
koncového užívateľa/Licenčnej zmluvy na Softvér BlackBerry („Licenčná zmluva“), ktorú 
ste uzavreli VY a spoločnosť RIM alebo (2) VÁŠHO porušenia (i) tejto Obmedzenej záruky, 
(ii) Obmedzenej záruky poskytnutej na Handheld zariadenie BlackBerry, (iii) akejkoľvek 
Obmedzenej záruky poskytnutej na akýkoľvek druh príslušenstva BlackBerry alebo 
externých batérií alebo (iv) bezpečnostných pokynov poskytnutých s Príslušenstvom a/alebo 
Handheld zariadením BlackBerry („Záručná doba“). Táto Obmedzená záruka nie je 
prenosná. Počas Záručnej doby sa RIM môže rozhodnúť, či Príslušenstvo opraví alebo 
vymení, pričom VÁM nebude účtovať za diely, ani prácu. Ak je Príslušenstvo počas 
Záručnej doby opravené alebo vymenené, Záručná doba vyprší v neskorší z nasledovných 
dátumov: 91. deň po oprave alebo výmene alebo dva roky od dátumu pôvodnej kúpy. Na 
základe Zmluvy medzi spoločnosťou RIM a predajcom alebo distribútorom, od ktorého ste 
Príslušenstvo a/alebo Riešenie BlackBerry kúpili („Poskytovateľ Riešenia RIM“) bude túto 
Obmedzenú záruku počas Záručnej doby dodržiavať RIM alebo Poskytovateľ Riešenia RIM. 
Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na bežnú únavu materiálu a opotrebovanie alebo 
na prípad, kedy je Príslušenstvo alebo ktorákoľvek jeho časť otvorená alebo opravovaná 
osobou, ktorá nie je autorizovaná spoločnosťou RIM a nezahŕňa opravu alebo výmenu 
Príslušenstva poškodeného: nesprávnym použitím, vlhkom alebo kvapalinami, umiestnením 
v blízkosti tepla alebo vystavením vysokým teplotám, nehodou, zneužitím, zanedbaním, 
nesprávnym použitím alebo vadami spôsobenými pri opravách alebo úpravách vykonaných 
kýmkoľvek iným ako spoločnosťou RIM. Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na fyzické 
poškodenie povrchu Príslušenstva. Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek iné 
zariadenie okrem Príslušenstva. Táto Obmedzená záruka sa tiež nevzťahuje na prípady, kedy 
je zlyhanie dôsledkom používania Príslušenstva spolu s príslušenstvom, výrobkami, 
službami alebo doplnkovým či periférnym zariadením nie výslovne schváleným alebo 
poskytovaným spoločnosťou RIM a ak spoločnosť RIM určí, že takéto chybné fungovanie 
nie je spôsobené chybou samotného Príslušenstva. Okrem toho, ak je chybné fungovanie 
dôsledkom toho, že užívateľ sa neriadil bezpečnostnými inštrukciami priloženými ku 
Príslušenstvu alebo ku ktorejkoľvek časti Riešenia BlackBerry zahrňujúceho Handheld 
zariadenia BlackBerry, akéhokoľvek príslušenstva BlackBerry vrátane externých batérií 
a SIM kariet,  Desktop Softvéru BlackBerry a príslušných bezdrôtových dátových služieb 
a dokumentácie („Riešenie BlackBerry“), môže byť Obmedzená záruka neplatná a ak sa 
stane neplatnou, neuplatňuje sa.  Pokyny, ako získať zákaznícku podporu pre VAŠE 
Príslušenstvo si prosím pozrite v dokumentácii priloženej ku Príslušenstvu. 
 
OPRAVA ALEBO VÝMENA PRÍSLUŠENSTVA TAK AKO JE UVEDENÁ V TEJTO 
OBMEDZENEJ ZÁRUKE JE JEDINÝM VÁM POSKYTNUTÝM OPRAVNÝM 
PROSTRIEDKOM. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ 
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VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE AKEJKOĽVEK 
IMPLICITNEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI A/ALEBO KVALITY 
ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÉ POUŽITIE ALEBO ÚČEL A/ALEBO 
AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY NEPORUŠENIA. ANI RIM, ANI 
KTORÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽ RIEŠENIA RIM VOČI VÁM NENESIE ŽIADNU 
ZODPOVEDNOSŤ A TÝMTO SA ZRIEKATE NÁHRADY AKEJKOĽVEK 
NEPRIAMEJ, EKONOMICKEJ, OSOBITNEJ, OBCHODNEJ, NÁHODNEJ ŠKODY, 
EXEMPLÁRNEHO ALEBO NÁSLEDNÉHO ODŠKODNENIA (OKREM INÉHO 
VRÁTANE NÁHRADY UŠLÉHO ZISKU, STRATY OBCHODNÉHO VÝNOSU ALEBO 
PRÍJMOV, STRATY DÁT, ŠKÔD SPÔSOBENÝCH ONESKORENÍM ALEBO 
STRATOU MOŽNOSTI USKUTOČNIŤ OČAKÁVANÉ ÚSPORY), KTORÉ VZNIKNÚ 
Z DÔVODU ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ALEBO PREVÁDZKOU 
PRÍSLUŠENSTVA A TO AJ VTEDY, KEĎ SPOLOČNOSŤ RIM ALEBO 
POSKYTOVATEĽ RIEŠENIA RIM BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO 
ŠKODY. TOTO OBMEDZENIE SA UPLATŇUJE BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA 
POŽADUJE NÁHRADA UVEDENÝCH ŠKÔD VZNESENÍM NÁROKU ALEBO 
PODANÍM ŽALOBY PODĽA OBČIANSKEHO (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) 
ALEBO OBCHODNÉHO PRÁVA ALEBO NA ZÁKLADE ZÁRUKY ALEBO 
PODĽA AKÉHOKOĽVEK INÉHO PRÁVA ALEBO FORMY KONANIA. 
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI RIM VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ 
STRANE, KTORÁ VZNÁŠA NÁROK PROSTREDNÍCTVOM VÁS ALEBO VO VAŠOM 
MENE, NESMIE V ŽIADNOM PRÍPADE PRESIAHNUŤ NÁKUPNÚ CENU 
PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ STE ZAKÚPILI, ALEBO VÝŠKU NÁKLADOV NA JEHO 
VÝMENU, A TO PODĽA TOHO, KTORÁ JE VYŠŠIA.  ABY SA PREDIŠLO 
POCHYBNOSTIAM, ŽIADNE Z UVEDENÝCH USTANOVENÍ NEVYLUČUJE ANI 
NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI RIM ALEBO 
KTORÉHOKOĽVEK POSKYTOVATEĽA RIEŠENIA RIM (i) ZA SMRŤ ALEBO 
ZRANENIE OSÔB V ROZSAHU SPÔSOBENOM NEDBANLIVOSŤOU SPOLOČNOSTI 
RIM, JEJ ZAMESTNANCOV ALEBO ZÁSTUPCOV ALEBO POSKYTOVATEĽA 
RIEŠENIA RIM ALEBO (ii) DO ROZSAHU, V KTOROM SÚ PRIAMYM DÔSLEDKOM 
HRUBEJ NEDBANLIVOSTI, PODVODNÉHO NEPRAVDIVÉHO TVRDENIA ALEBO 
ÚMYSELNÉHO POCHYBENIA SPOLOČNOSTI RIM ALEBO JEJ ZAMESTNANCOV 
ČI ZÁSTUPCOV. 
 
Táto obmedzená záruka VÁM udeľuje osobitné zákonné práva, okrem ktorých môžete mať 
aj iné práva v závislosti od krajiny. Niektoré krajiny nemusia umožňovať vylúčenie alebo 
obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, umožniť obmedzenie doby 
trvania implicitnej záruky alebo záručných podmienok alebo naopak môžu povoliť 
ustanovenia, ktoré umožňujú zrušenie záruky. Niektoré z vyššie uvedených obmedzení alebo 
vylúčení sa preto na VÁS nemusia vzťahovať. 
 
Ak sa spoločnosť RIM zriekne uplatňovania nárokov z titulu omeškania druhej strany, 
nepovažuje sa to za trvalé zrieknutie sa nárokov z titulu takéhoto alebo akéhokoľvek iného 
omeškania. 
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Táto obmedzená záruka sa riadi a interpretuje v súlade s anglickým právom s výnimkou 
akéhokoľvek systému práva upravujúceho kolíziu právnych noriem.  Zmluvné strany sa 
dohodli, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa z uplatňovania tejto 
Obmedzenej záruky vylučuje v celom jeho rozsahu.  Všetky spory vyplývajúce z tejto 
Obmedzenej záruky alebo v súvislosti s ňou, alebo s jej porušením, ukončením či 
neplatnosťou, budú rozhodnuté s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní.  
Rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné pre zmluvné strany (okrem prípadu evidentnej 
chyby).  Rozsudok rozhodcu bude písomný a odôvodnený.  V rozsudku rozhodca určí pomer 
v akom strany sporu znášajú náklady na rozhodcovské konanie.  Pokiaľ to vaša jurisdikcia 
inak nezakazuje, rozhodcovské konanie (i) sa bude konať v Londýne, Anglicko; (ii ) bude sa 
konať podľa anglického práva; (iii) v anglickom jazyku; (iv) v súlade s Pravidlami 
rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (“pravidlá”); a (v) bude 
pojednávané jedným rozhodcom menovaným v súlade s uvedenými pravidlami a 
odsúhlaseným zmluvnými stranami do 30 dní od jeho vymenovania; v prípade, že sa 
zmluvné strany na rozhodcovi nedohodnú, rozhodcu vymenuje predseda British Computer 
Society zastávajúci funkciu v čase vznesenia požiadavky na rozhodcovské konanie (alebo 
jeho nástupca) na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany.  Žiaden spor medzi 
zmluvnými stranami ani spor, v ktorom sú účastné iné strany než Vy, nie je možné spojiť ani 
vzájomne skombinovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RIM. 
 
Ak je ustanovenie Obmedzenej záruky považované za neplatné alebo neuplatniteľné, takáto 
neplatnosť alebo neuplatniteľnosť nespôsobí neplatnosť alebo neuplatniteľnosť celej 
Obmedzenej záruky, ale (pokiaľ z nej nevyplýva neschopnosť plnenia) celá Obmedzená 
záruka bude vykladaná tak, ako keby neobsahovala príslušné neplatné alebo neuplatniteľné 
ustanovenie alebo ustanovenia, pričom práva a povinnosti každej Zmluvnej strany sa budú 
v tomto zmysle vykladať a uplatňovať. 
 
V prípade nezrovnalostí medzi touto Obmedzenou zárukou a akoukoľvek zárukou priloženou 
ku Príslušenstvu sa v spornej otázke uplatňujú ustanovenia tejto Obmedzenej záruky. 
 
Ak preklad tejto Zmluvy do iného jazyka vyžaduje zákon, v prípade nesúladu alebo rozporu 
vo význame medzi anglickou verziou a jej prekladom je rozhodujúca anglická verzia. 
 
UPOZORNENIE:  Príslušenstvo je určené VÝHRADNE na použitie spolu s príslušným 
Handheld zariadením BlackBerry.  Pri zisťovaní kompatibility tohto Príslušenstva s VAŠÍM 
Handheld zariadením BlackBerry sa prosím riaďte VAŠOU Inštalačnou príručkou 
a úvodnými inštrukciami alebo Úvodnými inštrukciami.  Akékoľvek iné použitie bude viesť 
k neplatnosti tejto Obmedzenej záruky na Príslušenstvo a spoločnosť RIM nebude VÁM ani 
žiadnej tretej strane zodpovedať za škody vzniknuté VÁM alebo akejkoľvek tretej strane v 
dôsledku použitia tohto Príslušenstva v spojení s akýmkoľvek zariadením alebo 
príslušenstvom iným ako Handheld zariadenie BlackBerry. 
 
© 2005 Research In Motion Limited. Všetky práva vyhradené. Skupiny ochranných známok, 
zobrazení, symbolov BlackBerry a RIM sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Research In 
Motion Limited. RIM, Research In Motion, ‘Always On, Always Connected’, symbol 
„envelope in motion” a logo BlackBerry sú registrované na Americkom úrade pre patenty 
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a ochranné známky môžu byť predmetom prebiehajúcej registrácie alebo už  zaregistrované 
aj v iných krajinách. Všetky ostatné značky, názvy výrobkov, názvy spoločností, ochranné 
známky a registračné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. 
Handheld zariadenie a/alebo príslušný softvér sú chránené autorským právom, 
medzinárodnými zmluvami a rôznymi patentmi vrátane jedného alebo viacerých 
nasledujúcich U.S. patentov: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; 
D,445,428; D,433,460; D,416,256. Iné patenty sú registrované alebo sú predmetom 
prebiehajúcej registrácie v rôznych krajinách sveta. Navštívte, prosím, 
www.rim.net/patents.shtml kde je uvedený aktuálny zoznam platných patentov. 
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