Кафолатномаи маьдуди тачхизот
Research In Motion Limited («RIM»), истеьсолкунанда, тавассути ширкати фаръии худ Research In Motion UK Limited, Company No. 4022422, ки идораи расмии он дар сурощаи
Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF жойгир шудааст, ширкати
BlackBerry Wireless Handheld-ро бо тачхизот («Тачхизот») таъмин менамояд, Шумо,
истифодабарандаи охирин («Шумо»)-ро огоьц медиьад, ки тачхизот дар давоми муддати
зерин бе нуысони истеьсолц ва маводц кор мекунад: дар муддати (а) камтар аз як (1) сол аз
р=зе, ки Шумо маьсулотро аввалин маротиба барои истифода харидед, ва (б) то охири
м=ьлати зерин: (1) то он даме, ки Шумо шартномаи худро бо Ширкати BlackBerry ьамчун
истифодабарандаи охирин/Шартномаи истифодаи барномаи литсензиянок («Шартномаи
литсензия»)-ро, ки бацни Шумо ва RIM баста шудааст, бекор мекунед ё м=ьлати он ба
охир мерасад, ё (2) Шумо (i) Кафолатномаи маьдуди мазкур, (ii) Кафолатномаи маьдуди аз
жониби BlackBerry Handheld пешниьодшуда, (iii) ё ягон Кафолатномаи маьдуди барои ягон
тачхизот ва ё батареяи берунии истеьсоли Ширкати BlackBerry, ё (iv) маълумот оид ба
бехатариеро,ки бо тачхизот ва/ё BlackBerry Handheld пешниьод шудааст, («М=ьлати
Кафолатнома»)-ро вайрон мекунед. Кафолатномаи маьдуди мазкур гузаранда нест. Дар
давоми м=ьлати Кафолатнома тачхизот бе ягон харожот аз жониби Шумо барои ягон
тачхизот ва ё меьнат мувофиыи пешниьоди RIM таъмир ва ё иваз карда мешавад. Агар
тачхизот дар давоми М=ьлати Кафолатнома таъмир ва ё иваз карда шавад, М=ьлати
Кафолатнома пас аз 91 р=зи замони таъмир ва ё пас аз як сол аз р=зи хариди он ба охир
мерасад. Дар асоси Шартномаи байни RIM ва бозфур=шанда ва ё паьнкунандаи маьсулот
(«Таъминкунандаи Ижозатномаи RIM»)-е, ки аз он Шумо ыисми иловагиро харидед ва/ё
BlackBerry Solution-ро гирифтед,
Кафолатномаи маьдуди мазкур барои М=ьлати
Кафолатнома ё аз жониби RIM ва ё аз жониби Таъминкунандаи Ижозатномаи RIM таъмин
карда мешавад. Кафолатномаи маьдуди мазкур ьангоми ба таври оддц аз кор баромадани
тачхизот ва ё агар тачхизот ё ягон ыисмати он аз жониби шахси ваколати RIM-ро надошта
кушода ё таъмир карда шуданаш амал намекунад ва агар ба тачхизот дар ьолатьои зерин
зарар расонида шавад, таъмир ва ё иваз карда намешавад: дар натижаи нодуруст истифода
бурдан, таъсири намц ва ё моеъ, ба гармц наздик кардан ва ё дар натижаи таъсири гармц,
садама, с=иистифода кардан, беэътиноёна мурожиат кардан, ножоям кор фармудан, ё дар
ьолати пайдо шудани нуысон дар натижаи таъмир ва ё аз нав кардан аз жониби шахси
дигар, щайр аз RIM. Кафолатномаи маьдуди мазкур ьангоми расонидани зарари жисмонц
ба ыисми болоии тачхизот амал намекунад. Кафолатномаи маьдуди мазкур щайр аз
тачхизот барои дигар тажьизот амал намекунад. Кафолатномаи маьдуди мазкур инчунин
агар тачхизот дар натижаи истифодаи якжояи он бо тачхизот, маьсулот, хизматрасонц ва ё
тажьизоти ёрирасон ва ё дуюминдаражаи дигар, ки аз жониби RIM ижозат дода нашудааст
ва таъмин нашудааст, аз кор монад, ва агар аз жониби RIM муайян шуда бошад, ки
тачхизот на бо айби худи тачхизот аз кор мондааст, амал намекунад. Илова бар ин, агар
тачхизот дар натижаи риоя нашудани ыоидаьои бехатарие, ки барои тачхизот ё ягон
ыисмати BlackBerry Solution, ки барои маьсулоти BlackBerry Handheld пешниьод шудааст,
ягон ыисми иловагии истеьсоли Ширкати BlackBerry, аз жумла батареяьои берунц ва
симкортьо, ва барномахои BlackBerry ва хизматрасонц оид ба маълумоти марбут ба
воситаьои бесим ва ьужжатьо («BlackBerry Solution»), Кафолатномаи маьдуд бекор карда
шуданаш мумкин ва ё агар он бекор карда нашавад, амал намекунад. Хоьишмандем
ьужжатьои бо тачхизот пешниьодшударо барои дастур оид ба дастгирии харидорон
дар истифодаи Ыисми иловаги аз назар гузаронед.
ТАЪМИР ВА Ё ИВАЗКУНИИ ЫИСМИ ИЛОВАГИЕ, КИ ДАР ИН ЖО ПЕШНИЬОД
МЕШАВАД, ИН ЯГОНА ВОСИТАИ ЖУБРОН БАРОИ ШУМО МЕБОШАД.
КАФОЛАТНОМАИ МАЬДУДИ МАЗКУР ТАМОМИ ДИГАР НАМОЯНДАГИЬО,
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КАФОЛАТНОМАИ, ШАРТЬО, ТАСДИЫОТ Ё КАФОЛАТНОМАЬОИ ИФОДАГАРДИДА
ВА Ё ИСТИФОДАШАВАНДА, АЗ ЖУМЛА, АММО БЕ МАЬДУДШАВЦ БО ЯГОН
НАМОЯНДАГЦ, КАФОЛАТНОМАЬО, ТАСДИЫОТ, КАФОЛАТНОМА ВА Ё ШАРТЬОИ
КАФОЛАТНОМАИ КОРШОЯМИИ МАЬСУЛОТ, СИФАТИ ТИЖОРАТЦ, СИФАТИ
ЭЪТИМОДНОКЦ, ЫОБИЛ БУДАН БАРОИ ИСТИФОДА БО МАЫСАДЬОИ МАХСУС,
НОМГ+Й, МУВОФИЫИ СТАНДАРТ БУДАНРО, Ё ДАР ЬОЛАТЬОИ ДИГАРЕ, КИ АЗ
ОИННОМА Ё ГУМРУК Ё РАФТИ ИСТИФОДА Ё САВДОИ ОН БАРОМАДА МЕОЯД,
ИВАЗ МЕКУНАД. НА RIM, НА ЯГОН ДИГАР ТАЪМИНКУНАНДАИ ИЖОЗАТНОМАИ
RIM ДАР НАЗДИ ШУМО +ЬДАДОР НЕСТ, ШУМО ТАВАССУТИ ЬУЖЖАТИ МАЗКУР
ЯГОН ЖУБРОНИ ЩАЙРИМУСТАЫИМ, ИЫТИСОДЦ, МАХСУС, ТИЖОРАТЦ,
ЩАЙРИЧАШМДОШТ, ВА Ё ЩАЙРИМУСТАЫИМ (АЗ ЖУМЛА БЕ МАЬДУДИЯТИ
ДАРОМАДИ АЗ ДАСТ РАФТА, АЗ ДАСТ ДОДАНИ ДАРОМАД АЗ ЬИСОБИ ТИЖОРАТ
Ё ФАЪОЛИЯТ, МАЪЛУМОТИ ГУМШУДА, ЗАРАРИ АЗ ЬИСОБИ САРИВАЫТ РАСИДА
НАОМАДАН ВА Ё ИЖРО НАГАРДИДАНИ АМОНАТИ ЭЬТИМОЛЦ), КИ АЗ ВА Ё ДАР
АЛОЫАМАНДЦ БО ИСТИФОДАИ ЫИСМИ ИЛОВАГИ ОМАДА МЕБАРОЯД, ЬАТТО
АГАР Т RIM Ё АЪМИНКУНАНДАИ ИЖОЗАТНОМАИ RIM АЗ ЭЬТИМОЛИЯТИ ИН
ГУНА ЗАРАР БОХАБАР БОШАД ЬАМ, ТАЛАБ НАМЕКУНЕД. КАФОЛАТНОМАИ
МАЗКУР, НОВОБАСТА АЗ ОН, КИ ИН ГУНА ЖУБРОНЬО ТАЛАБ КАРДА
МЕШАВАНД, ОИД БА ОН ШИКОЯТ КАРДА МЕШАВАД, Ё ДАР НАТИЖАИ ДЕЛИКТ
(АЗ ЖУМЛА ДАР НАТИЖАИ БЕЭЪТИБОРЦ), Ё ДАР АСОСИ ШАРТНОМА, Ё ДАР
ДОИРАИ ЯГОН ЫОНУНИ ДИГАР ВА Ё РОЬИ АМАЛИЁТ ТАЛАБ КАРДА МЕШАВАД,
БО МАКСАДИ АМАЛ КАРДАН ТАХИЯ ШУДААСТ ВА АМАЛ ХОЬАД КАРД. ДАР
ЯГОН ЬОЛАТ АЗ Р+И +ЬДАДОРИИ RIM ДАР НАЗДИ ШУМО ВА Ё БА ШАХСИ СЕЮМ,
КИ ТАВАССУТИ ШУМО ВА Ё АЗ НОМИ ШУМО ТАЛАБ КАРДА ИСТОДААСТ, АЗ
НАРХИ ХАРИДИ ТАЧХИЗОТ Ё АРЗИШИ ТАЪМИР ВА Ё ИВАЗИ ТАЧХИЗОТ, ЧИ
ЫАДАРЕ, КИ ОН КАЛОН НАБОШАД, ЗИЁД НАХОЬАД ШУД. БО МАЫСАДИ ПАЙДО
НАШУДАНИ ШУБЬА ДАР ИН ЖО ЯГОН ЧИЗ +ЬДАДОРИИ RIM ВА Ё ЯГОН
ТАЪМИНКУНАНДАИ ИЖОЗАТНОМАИ RIM-РО БАРОИ МАРГ ВА Ё ЯРАДОРШАВИИ
ШАХСИИ АЗ САБАБИ БЕЭЪТИНОИ НИСБАТИ RIM, КОРМАНДОН Ё
НАМОЯНДАГОНИ ОН Ё ИН ГУНА ТАЪМИНОТЧИЁНИ ИЖОЗАТНОМАИ RIM ,
БЕШТАР ВА Ё МАЬДУД НАМЕКУНАД.
КАФОЛАТНОМАИ МАЬДУДИ МАЗКУР БА ШУМО ЬУЫУЫЬОИ МАХСУС МЕДИЬАД
ВА ШУМО ИНЧУНИН МЕТАВОНЕД ДИГАР ЬУЫУЫЬОРО, КИ ДАР ЬАР ЯК
МАМЛАКАТ ФАРЫ МЕКУНАД, ДОШТА БОШЕД. ДАР БАЪЗЕ МАМЛАКАТЬО ШОЯД
БА БИСЁР ВА Ё КАМ КАРДАНИ ЖУБРОНИ САДАМАВЦ ВА Ё ЩАЙРИМУСТАЫИМ,
КАМ КАРДАНИ М=ЬЛАТ ВА Ё ШАРТЬОИ КАФОЛАТНОМАИ КАБУЛШУДА
ИЖОЗАТ ДОДА НАШАВАД ВА Ё ИМКОНИЯТИ ЩАЙРИЫОНУНЦ ДОНИСТА
ШУДАНИ КАФОЛАТНОМА ВУЧУД ДОШТА БОШАД. ЬАМИН ТАВР, БАЪЗЕ АЗ
АФЗАЛИЯТЬО ВА Ё МАЬДУДИЯТЬО ШОЯД БАРОИ ШУМО АМАЛ НАМЕКУНАНД.
ЬУЫУЫЬОИ ЫОНУНИИ ЬАТМИИ ШУМО ЬАМЧУН ХАРИДОР МАЪНОИ ОНРО
НАДОРАНД, КИ ШУМО ТО ОН ДАРАЖАЕ ЬУЫУЫЬОИ ЬАТМЦ ДОШТА БОШЕД.
Даст кашидани RIM аз ижрои баъзе =ьдадориьо маънои онро надорад, ки он ба таври
доимц =ьдадориьояшро ва ё ягон дигар =ьдадориьоро ижро намекунад.
Кафолатномаи маьдуди мазкур мувофиыи ыонуньои Англия ва Уелс, ба истиснои дигар
органьои ыонунбароре, ки низои ыонуньоро идора мекунад, таьия ва идора карда мешавад.
Тарафьое, ки Кафолатномаи маьдуди мазкурро имзо кардаанд (дар якчжоягц «Тарафьо» ва
дар алоьидагц «Тараф») розц ьастанд, ки Эъломияи Созмони Миллали Муттаьид оид ба
Шартномаьо барои фур=ши байналхалыии мольо дар ьолати мазкур истисно буда, барои
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Кафолатномаи маьдуди мазкур амал намекунад. Тамоми норозигиьо ва баьсьое, ки аз
Кафолатномаи маьдуди мазкур мебарояд, тавассути арбитраж ьал карда мешавад. Ыарори
арбитраж ниьоц буда барои Тарафьо ьатмист (барои холатхое, ки аник хатоги руй медихад,
нигох доред). Ьаыыи хизмати арбитраж ба таври хаттц бароварда мешавад ва он асоснок аст.
Ьаыыи хизмати арбитраж аз арзиши кори арбитраж иборат аст, ки онро Тарафьо аз р=и
ьиссае, ки арбитраж муносиб мебинад, пардохт менамоянд. Агр дар ьолатьои дигар аз
ьониби Ыонун дар конунгузории кишвари Шумо манъ карда нашуда бошад, арбитраж ба
таври зерин гузаронида мешавад: (i) дар Лондон, Англия баргузор мешавад; (ii) дар
чорч=баи ыонуньои Англия гузаронида мешавад; (iii) бо забони англисц баргузор мегардад;
(iv) дар доираи Ыоидаьои Арбитражи Палатаи Савдои Байналхалыц («Ыоидаьо») ьал карда
мешавад; ва (v) мурофиаро як арбитраже, ки мувофиыи Ыоидаьои дар боло зикргардида
таъин мешавад ва Тарафьо пас аз 30 р=зи таъин шудани арбитраж дучониба рози мешаванд,
г=ш мекунад, ва агар ин розигц ба даст наояд, арбитражро Президенти амалкунанда (е ки
шахсе, ки аз тарафи Президент барои аз номи у амал кардан таъин карда шудааст) дар р=зи
аз жониби Жамъияти молхои компютерии Британия талаб карда шудани арбитраж дар
асоси аризаи хар ду Тарафьо пешниход мекунад. Агар шартьои дар боло зикргардидаро
ыонунгузории мамлакати Шумо манъ кунад, сипас суд ба таври зерин мегузарад: (i) дар
Душанбе, Æумüурии Тоæикистон мегузарад; (ii) аз жониби судяи арбитраж мувофиыи
Ыоидаьои муіокимаи ьакамии Палатаи саноат ва савдои Æумüурии Тоæикистон ьал карда
мешавад; ва (iii) судяи арбитраже, ки мувофиыи Ыоидаьо таъин шудааст ва Тарафьо дар ин
бора дар давоми понздаі (15) р=з пас аз таъин шудани судя розц мешаванд, мурофиаро г=ш
мекунад, дар ьолати ба даст наомадани чунин розигц шахси сеюми нейтралц судяи
арбитражро таъин мекунад. Ьеж ягон баьс байни Тарафьо, ва ё ба щайр аз Шумо ба шахси
дигар алокаманди дошта бе розигии хаттии пешакии RIM якжоя дида баромада намешавад.
Агар ягон шарти Кафолатномаи маьдуди мазкур беасос ва ё бе ыувваи юридикц дониста
шавад, ин тамоми Кафолатномаи маьдудро бе ыувваи юридикц карда наметавонад, баръакс
(то он даме, ки баррасии он бенатижа анжом наёбад), Кафолатномаи маьдуд чунон шарь
дода мешавад, ки г=ё он ягон ыисм ё ыисмьои махсусан щайриыонунц надошта бошад, ва
ьуыуыу =ьдадориьои ьар як Тараф мутаносибан шарь дода ва ыабул карда мешавад.
Агар Кафолатномаи маьдуди мазкур щайр аз забони англисц ба дигар забоньо таржума
шавад, дар ьолатьое, ки нисбат ба маъно дар байни вариантьои он бо забони англисц ва
дигар забони таржумашуда ягон низоъ ва ё ихтилоф ба миён ояд, варианти англисии он
бартарц хоьад кард.
Агар байни Кафолатномаи маьдуди мазкур ва ягон Кафолатноманомаи дигаре, ки ьамроьи
кисми иловаги пешниьод шудааст, ихтилоф мавжуд бошад, дар ин ьолат шартьои
Кафолатномаи маьдуди мазкур амал хоьад кард.
ОГОЬЦ: Аксессуари мазкур барои истифода ТАНЬО бо тачхизоти мувофики истеьсоли
BlackBerry Handheld пешбинц шудааст. Хоьишмандем, барои муайян кардани он, ки оё
аксессуари мазкур бо махсулоти истеьсоли BlackBerry Handheld, ки Шумо дар даст доред,
мувофиы меояд ё не Дастур оид ба васл кардан ва истифодаи аксессуар ва ё дастур оид ба
ощози истифодаи онро хонда бароед. Дигар ьама гуна намуди истифода Кафолатномаи
маьдуди мазкурро бекор мекунад ва RIM дар ягон ьолат дар назди Шумо ва ё ягон шахси
сеюм барои ягон зараре, ки Шумо ва ё шахси сеюм дар натижаи истифодаи аксессуари
мазкур бо ягон олот ё аксессуаре щайр аз аксессуари муносиби BlackBerry Handheld
мебинед, =ьдадор намегардад.
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© 2008 Research In Motion Limited. Тамоми ьуыуыьо ьифз гардидаанд. BlackBerry®, RIM®,
Research In Motion®, SureType® ва дигар аломатьои савдо, номг=й ва логотипьо
моликияти Research In Motion Limited буда, дар ИМА ва дигар мамлакатьои жаьон ыайд ва
е истифода мешаванд.
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