Begränsad garanti för tillbehör
Research In Motion (”RIM”), tillverkaren och, genom sitt dotterbolag Research In Motion UK Limited, med
registreringsnummer 4022422 och med registrerad adress Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey,
UK, TW20 9LF, leverantör av tillbehöret (”Tillbehöret”) till BlackBerry Wireless Handheld garanterar Dig,
slutanvändaren (”Du”) att Tillbehöret är fritt från fel beträffande konstruktion och material under den kortare
tiden av (a) ett (1) år från det datum som Tillbehöret köptes av Dig som slutanvändare och (b) den tid som
löper t.o.m.: (1) Ditt brott mot eller Din uppsägning av BlackBerry End-User/Software License Agreement
(”Licensavtalet”) som ingåtts mellan Dig och RIM, eller (2) Ditt brott mot (i) denna begränsade garanti, (ii) den
begränsade garanti som getts avseende BlackBerry Handheld, (iii) annan begränsad garanti som getts
avseende BlackBerry-tillbehör eller externa batterier eller (iv) säkerhetsinstruktioner som medföljt Tillbehöret
och/eller BlackBerry Handheld (”Garantiperioden”). Denna begränsade garanti kan inte överlåtas. Under
Garantiperioden repareras eller ersätts Du med nytt Tillbehör utan att Du behöver betala extra kostnad för
arbete eller delar. Om Tillbehöret repareras eller ersätts under Garantiperioden löper Garantiperioden t.o.m.
den senare tidpunkten av den 91:a dagen efter reparationen eller ersättningen och ett (1) år efter
inköpsdatumet. På grund av avtal mellan RIM och den återförsäljare eller distributör genom vilken Du köpte
Tillbehöret och/eller BlackBerry-Produkten (”Produktleverantören”) ska denna begränsade garanti infrias av
antingen RIM eller Produktleverantören. Denna begränsade garanti gäller inte normal förslitning eller om
Tillbehöret eller någon av dess komponenter öppnas eller repareras av någon som inte auktoriserats av RIM,
och reparation eller ersättning sker inte av Tillbehör som skadats genom: oriktig användning, fukt eller väta,
värmeexponering, olycka, missbruk, försumlighet, felaktig installation eller fel på grund av reparationer och
modifikationer utförda av annan än RIM. Denna begränsade garanti gäller inte för fysisk skada på Tillbehörets
yta. Denna begränsade garanti gäller inte för annan utrustning än Tillbehöret. Vidare gäller inte denna
begränsade garanti om fel härrör från användning av Tillbehöret tillsammans med tillbehör, produkter, tjänster
och sido- eller kringutrustning som inte uttryckligen har godkänts eller har tillhandahållits av RIM och där det
konstateras av RIM att fel inte kan tillskrivas Tillbehöret. Dessutom kan fel som beror på användarens
underlåtenhet att iaktta säkerhetsinstruktionerna som medföljer Tillbehöret eller någon del av BlackBerryProdukten, innefattande BlackBerry Handheld, samtliga BlackBerry-tillbehör, inklusive externa batterier och
SIM-kort, BlackBerry Desktop Software och tillhörande trådlösa datatjänster och dokumentation av data
(”BlackBerry-Produkten”), innebära att denna begränsade garanti blir utan verkan, och blir den inte utan
verkan ska den inte gälla. Vänligen fråga Din serviceleverantör, nätverksoperatör eller leverantör om
information hur man erhåller kundsupport för Ditt Tillbehör.
REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV TILLBEHÖRET SOM FÖLJER AV DENNA BEGRÄNSADE
GARANTI ÄR DE ENDA PÅFÖLJDER DU KAN GÖRA GÄLLANDE. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI
TRÄDER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA UPPGIFTER, GARANTIER, INTYGANDEN, UTFÄSTELSER OCH
VILLKOR, BÅDE EXPLICITA OCH IMPLICITA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER, VILLKOR, UPPGIFTER,
INTYGANDEN OCH UTFÄSTELSER AVSEENDE GÄNGSE KVALITET, TILLRÄCKLIG KVALITET,
ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHET ELLER SOM PÅ ANNAT
SÄTT UPPKOMMER GENOM LAG, SEDVÄNJA ELLER HANDELSBRUK. VARKEN RIM ELLER
PRODUKTLEVERANTÖREN SKA I NÅGON FORM ANSVARA GENTEMOT DIG OCH DU AVSÄGER DIG
HÄRMED RÄTT TILL SKADESTÅND FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA, INDIREKT SKADA,
FÖLJDSKADA, BISKADA ELLER KOMMERSIELL SKADA OCH SKADA SOM BERÄTTIGAR TILL PUNITIVT
SKADESTÅND (INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE
AFFÄRSINTÄKTER, FÖRLORAD DATA, SKADA ORSAKAD AV FÖRSENINGAR ELLER FÖRLORAD
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MÖJLIGHET ATT UTFÖRA KOSTNADSBESPARING) SOM KAN ORSAKAS AV ELLER I SAMBAND MED
ANVÄNDANDE AV ELLER PRESTANDAN HOS TILLBEHÖRET, ÄVEN OM RIM ELLER
PRODUKTLEVERANTÖREN ÄR MEDVETNA OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DENNA
BEGRÄNSNING ÄR AVSEDD ATT GÄLLA OCH GÄLLER UTAN HÄNSYN TILL OM SÅDANT
SKADESTÅND YRKAS ELLER ÅBEROPAS PÅ SKADESTÅNDSRÄTTSLIG, AVTALSRÄTTSLIG ELLER
ANNAN RÄTTSLIG GRUND ELLER GENOM ANNAT FÖRFARANDE. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER
SKA RIM:S FÖRPLIKTELSE GENTEMOT DIG ELLER ANNAN TREDJE PART SOM FRAMSTÄLLER KRAV
PÅ DINA VÄGNAR INTE ÖVERSKRIDA DET HÖGRE BELOPPET AV DET PRIS TILL VILKET DU KÖPTE
TILLBEHÖRET OCH KOSTNADEN FÖR ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA TILLBEHÖRET. TILL
UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND SKA FÖRTYDLIGAS ATT INGET SOM HÄR ANGES SKA UTESLUTA
ELLER BEGRÄNSA DET ANSVAR SOM RIM ELLER PRODUKTLEVERANTÖREN HAR FÖR DÖDSFALL
OCH PERSONSKADA I DEN UTSTRÄCKNING SÅDAN SKADA ORSAKAS AV FÖRSUMLIGHET HOS RIM
ELLER PRODUKTLEVERANTÖREN, INKLUSIVE DERAS ANSTÄLLDA OCH FÖRETRÄDARE.
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DET ÄR
MÖJLIGT ATT DU ÄVEN HAR ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN SKILJA SIG ÅT MELLAN OLIKA
LÄNDER. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖR BISKADOR OCH
FÖLJDSKADOR UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS, ATT IMPLICITA GARANTIER OCH VILLKOR
BEGRÄNSAS TIDSMÄSSIGT ELLER ATT GARANTIER UNDER VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR BLIR UTAN
VERKAN. FÖLJAKTLIGEN ÄR DET MÖJLIGT ATT VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH
UNDANTAG INTE GÄLLER DIG. DINA TVINGANDE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT PÅVERKAS INTE
I DEN UTSTRÄCKNING DU HAR SÅDANA TVINGANDE RÄTTIGHETER. TROTS DETTA SKA RIM UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER VARA SKYLDIG ATT ERSÄTTA ELLER UTFÖRA REPARATION ÅT
KONSUMENT PÅ GRUND AV FÖRLUST I NÄRINGSVERKSAMHET.
RIM:s avstående från att framställa krav på grund av avtalsbrott ska inte anses utgöra permanent avstående
från sådan rättighet eller avstående från annan rättighet.
På denna begränsade garanti tillämpas engelsk och walesisk rätt, med undantag för bestämmelser om
lagkonflikt. Parterna till denna begränsade garanti (kollektivt ”Parterna” och individuellt ”Part”) är överens om
att lag (1987:822) om internationella köp och FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor
i sin helhet saknar tillämplighet på denna begränsade garanti. All oenighet och alla tvister med anledning av
eller i samband med denna begränsade garanti ska avgöras genom skiljeförfarande. Skiljenämndens
avgörande ska vara slutligt och bindande för Parterna (utom i händelse av uppenbart fel). Skiljedomen ska
vara skriftlig och motiverad i domskäl. Skiljenämnden ska fördela kostnaderna mellan Parterna i sådana
proportioner som skiljenämnden finner lämpligt. Såvida det inte är rättsligt otillåtet i Din jurisdiktion ska
skiljeförfarandet: (i) äga rum i London, England; (ii) genomföras enligt engelsk rätt; (iii) genomföras på det
engelska språket; (iv) avgöras enligt The International Chamber of Commerces regler om skiljeförfarande
(”Reglerna”); och (v) höras av en skiljeman som ska utses i enlighet med Reglerna och godkännas av båda
Parterna inom 30 dagar från det att skiljemannen utsågs, annars med följd att skiljemannen kan utses av den
vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet sittande ordföranden för British Computer Society (eller den som
befullmäktigats av ordföranden att handla på dennes vägnar) efter hemställan därom av Part. Om de villkor
som omfattas av föregående mening är rättsligt otillåtna i Din jurisdiktion ska oenighet, tvist eller anspråk med
anledning av eller i samband med denna begränsade garanti eller fråga om dess giltighet och upphörande
slutligt avgöras i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat
skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Skiljeförfarandet ska genomföras på det
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engelska språket. Inga tvister mellan Parterna, eller involverande annan person än Du, får handläggas
gemensamt utan medgivande från RIM.
Om ett villkor i denna begränsade garanti befinns vara ogiltigt eller utan verkan, ska sådan ogiltighet eller
avsaknad av verkan inte ha till följd att hela den begränsade garantin är ogiltig eller utan verkan, utan den
begränsade garantin ska därvid tillämpas som om den inte innehöll villkoret eller villkoren i fråga (såvida det
inte medför att den begränsade garantin inte längre kan beaktas) och var Parts rättigheter och skyldigheter
ska tolkas i enlighet därmed.
Om denna begränsade garanti översätts till annat språk än engelska ska den engelska versionen ha företräde
i den utsträckning det existerar konflikt eller diskrepans mellan den engelska versionen och dess översättning.
Vid händelse av oförenlighet mellan denna begränsade garanti och annan garanti som ingår i Tillbehörets
förpackning, ska villkoren i denna begränsade garanti tillämpas i den mån sådan oförenlighet föreligger.
VARNING: Detta Tillbehör är endast avsett för användning tillsammans med korrekt BlackBerry Handheld.
Vänligen se Din ”Installation and Getting Started Guide” eller ”Getting Started Guide”, beroende på vilken som
är aktuell, för att avgöra om detta Tillbehör är kompatibelt med Din BlackBerry Handheld. All annan
användning innebär att denna begränsade garanti är utan verkan och RIM svarar inte gentemot Dig eller
tredje part för skada som Du eller tredje part lider till följd av användning av detta Tillbehör tillsammans med
annan utrustning eller tillbehör än korrekt BlackBerry Handheld.
© 2010 Research In Motion Limited. Alla rättigheter reserverade. BlackBerry och RIM:s därtill knutna
kännetecken, bilder och symboler är Research In Motion Limiteds exklusiva egendom. RIM, Research In
Motion, ”Always On, Always Connected”, ”kuvert i rörelse”-symbolen och BlackBerry-logotypen är registrerade
vid U.S. Patent and Trademark Office och kan vara registrerade eller under registrering i andra länder. Alla
andra varumärken, produktbeteckningar, företagsnamn, kännetecken och servicemärken är respektive
innehavares egendom. Mjukvara för mobilenheten och annan tillhörande mjukvara skyddas av upphovsrätt,
internationella överenskommelser och olika patent, inklusive ett eller flera av följande i USA registrerade
patent: 6,278,442; 6,271,605: 6,219,694; 6,075,470; 6.073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. Andra
patent finns registrerade eller är under registrering i olika länder världen över.
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