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การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขการใชอุปกรณเสรมิ 
 
อุปกรณเสริมที่จัดใหทานและที่มุงหมายใหใชรวมกับโมเดลท่ีจําเพาะของมือถือ BlackBerry ของทาน (“อุปกรณเสริม”) 
จะปราศจากขอบกพรองในดานคุณภาพของงานและวัสดุเปนระยะเวลาที่ส้ันกวา:  (ก) หน่ึง (1) 
ปนับจากวันที่ทานซ้ืออุปกรณเสริมน้ีครั้งแรกในฐานะเปนผูใชคนแรก (“ทาน”) และ (ข) ระยะเวลาท่ีส้ินสุดเมื่อ:  (1) 
มีการทําผิดขอตกลงหรือยุติขอตกลงสําหรับผูใช BlackBerry/ขอตกลงการอนุญาตในการใชงานซอฟตแวร 
(“ขอตกลงการอนุญาตใหใชงาน”) ของทานที่ทําข้ึนระหวางทานและ Research In Motion Limited 
และ/หรือกลุมบริษทัในเครือ (“RIM”) หรือ (2) การทําผิดสัญญาของทานเก่ียวกบั:  (i) การรับประกันแบบจาํกัดเงือ่นไขน้ี (ii) 
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขที่จัดใหพรอมกับมือถือ BlackBerry (iii) การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขใดๆ 
ท่ีจดัใหพรอมกับอุปกรณเสริมหรือแบตเตอรี่ภายนอกของ BlackBerry ใดๆ หรือ (iv) 
ขอมูลดานความปลอดภัยท่ีจดัใหพรอมกับอุปกรณเสริมและ/หรือมือถือ BlackBerry (“ระยะเวลารับประกัน”) 
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีไมสามารถถายโอนได ระหวางระยะเวลารับประกัน 
อุปกรณเสริมจะไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหตามดุลยพินิจของ RIM 
โดยไมคิดคาใชจายกับทานทั้งในสวนของอะไหลหรือคาแรง 
หากอุปกรณเสริมน้ีไดรับการซอมแซมหรอืเปลี่ยนใหมในระหวางระยะการรับประกัน 
ระยะการรับประกันจะหมดอายุภายหลังวันที่ 91 หลังการซอมแซมหรือการเปลี่ยนหรือหน่ึงปนับจากวันท่ีซ้ือครั้งแรก 
ตามขอตกลงระหวาง RIM และผูแทนจาํหนายหรือผูจดัจาํหนายจนถงึผูทีท่านซ้ืออุปกรณเสริมและหรือ BlackBerry Solution 
(“ผูจัดหา RIM Solution”) การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีจะไดรับการยอมรับโดย RIM หรือผูจัดหา RIM Solution 
การรับประกันแบบจาํกัดเงื่อนไขน้ีไมใชกับการสึกหรอตามปกติหรือหากอุปกรณเสริมหรือสวนประกอบใดๆ 
ของอุปกรณดังกลาวถูกเปดออกหรือซอมแซมโดยบุคคลใดท่ีไมไดรับอนุญาตจาก RIM 
และไมครอบคลุมถึงการซอมแซมหรือการเปลี่ยนของอุปกรณเสริมใดๆ ท่ีเสียหายจากการใชงานท่ีไมถูกตอง 
ความชื้นหรือของเหลว การอยูใกลหรือสัมผัสกับความรอน อุบัติเหตุ การใชงานในทางที่ผิด การละเลย 
การใชงานผิดวัตถุประสงค หรือขอบกพรองอันเน่ืองมาจากการซอมแซมหรือการปรบัเปลีย่นทีทํ่าโดยบุคคลใดกต็ามท่ีไมใช 
RIM การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขไมมีผลครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพตอพ้ืนผิวของอุปกรณเสริม 
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขไมนํามาใชกับอุปกรณใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณเสริม 
นอกจากน้ียังไมใชการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขหากการทํางานที่ไมปกติน้ันเปนผลมาจากการใชอุปกรณเสริมรวมกับอุปกร
ณเสริม ผลติภณัฑ การบรกิาร หรืออุปกรณประกอบหรอือุปกรณตอพวงไมไดรับการรบัรองโดยชดัแจงหรือจดัเตรยีมโดย RIM 
และเมื่อมีการระบุโดย RIM วาการทํางานที่ผิดปกติน้ันไมใชขอผิดพลาดของตัวอุปกรณเสริมเอง นอกจากน้ี 
หากการทํางานผิดปกติเปนผลมาจากการท่ีผูใชไมปฏิบัติตามขอมูลดานความปลอดภัยท่ีจัดไวใหพรอมกับอุปกรณเสริมน้ีหรือ
จัดใหพรอมกับสวนประกอบใดๆ ของ BlackBerry Solution ซ่ึงประกอบดวยมือถือ BlackBerry และอุปกรณเพ่ิมเติมของ 
BlackBerry ใดๆ ซ่ึงรวมถึงแบตเตอรี่ภายนอก และซิมการด ซอฟตแวร BlackBerry Desktop 
ตลอดจนการบริการขอมูลแบบไรสายท่ีเกี่ยวของและเอกสาร (“BlackBerry Solution”) 
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขอาจเปนโมฆะ และหากไมเปนโมฆะ ก็จะไมมีการปรับใช 
โปรดศึกษาเอกสารท่ีจัดใหพรอมกับอุปกรณเสริมน้ีสําหรับขอแนะนําในการไดรับความชวยเหลือสําหรับลูกคาสําหรับอุปกรณเ
สริมของทาน 

การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมใดๆ ตามการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขควรไดรับการรองขอโดยทานจากผูใหบริการ 
Solution ของ RIM 

การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมใดๆ ของอุปกรณเสริมดังที่จัดให ณ ท่ีน้ีเปนการแกไขปญหาท่ีใหแกทานแตเพียงผูเดียว 
การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีแทนการรับประกันไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายและมีขอยกเวนดังท่ีไดกลาวไวในท่ีน้ีซ่ึง
ไดแกการดําเนินการแทนทั้งหมด การรับประกัน การสลักหลังและเงื่อนไขชนิดใดๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย 
ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การรับประกันใดๆ ของสิทธิครอบครองหรือการไมไดละเมิดสิทธิและการดําเนินการแทน 
การรับประกันและเง่ือนไขของความเหมาะสมโดยปริยายใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค ความเหมาะสมทางการตลาด 
คุณภาพท่ีเปนท่ีนาพึงพอใจ ความทนทานหรือเกิดข้ึนจากการตกลงซื้อขายหรือการใชการคาขายถูกตัดออกในที่น้ี RIM 
หรือผูใหบริการ RIM SOLUTION ใดๆ จะไมรับผิดชอบตอทานไมวาทางใดก็ตามและทานไดสละสิทธิต์อคาเสียหายทางออม 
คาเสียหายทางเศรษฐกิจ คาเสียหายพิเศษ คาเสียหายทางพาณิชย คาเสียหายอันเน่ืองมาจากผิดสัญญา 
คาเสียหายในเชิงลงโทษหรือคาเสียหายท่ีรูกันลวงหนาใดๆ (ซ่ึงรวมถึงโดยไมจํากัดเฉพาะการสูญเสียกําไร 
การสูญเสียรายไดหรือกําไรทางธุรกิจ การสูญเสียขอมลู 
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความลาชาหรือการไมสามารถไดกําไรจากการเก็บที่คาดหมายและส่ิงท่ีคลายกัน 
ตลอดจนการบาดเจ็บสวนบุคคลหรือคาเสียหายที่เกิดจากการตายผิดจากวิสัยปกติ) 
ท่ีเกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใชหรือสมรรถนะของอุปกรณเสริม แมวา RIM หรือผูจัดหา RIM SOLUTION 
จะตระหนักถึงความเปนไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม 
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ขอจํากัดน้ีมุงหมายท่ีจะปรับใชและปรับใชโดยไมคํานึงวาคาเสียหายจะถูกเรียกรอง 
อางสิทธิ์หรือนํามาสูการดําเนินคดีหรือเรียกรองการฟองรองในการละเมิด (ซ่ึงรวมถึงการประมาทเลินเลอ) 
หรือสัญญาหรือภายใตการรบัประกันหรือภายใตกฎหมายอ่ืนใดหรือรปูแบบการดาํเนินการ ไมมกีรณีใดท่ีความรับผิดของ RIM 
ตอทานหรือบุคคลภายนอกใดๆ 
ท่ีเรียกรองผานทานหรือในนามของทานจะสูงเกินราคาซ้ือขายของอุปกรณเสริมที่ทานซ้ือหรือคาใชจายของการซอมแซมหรือ
การเปลี่ยนอุปกรณเสริมแลวแตกรณีใดจะสูงกวา 

การสละสิทธิ์โดย RIM ของการผิดสัญญาใดๆ 
จะไมถือวาเปนการสละสิทธิ์อยางตอเน่ืองของการผิดสัญญาดังกลาวหรือการสละสิทธิ์ของการผิดสัญญาอ่ืนใด 
 
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีเพ่ือการบังคับและตีความตามกฎหมายของจังหวัดออนตาริโอ 
แคนนาดายกเวนตัวบทกฎหมายที่ควบคุมความขัดแยงของกฎหมาย 
คูความตกลงจะไมถือวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซ้ือขายสินคาระหวางประเทศมีผลในการบังคับใชกับการรับป
ระกันแบบจาํกัดเงือ่นไขน้ี ความขัดแยงทัง้หมดทีเ่กดิจากหรือเชือ่มโยงกบัการรบัประกันแบบจาํกัดเงือ่นไขน้ี หรือการฝาฝน 
การยุติหรือความไมสมเหตุสมผลในส่ิงดังกลาวจะถูกตัดสินข้ันสุดทายโดยอนุญาโตตุลาการ 
คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะถือเปนถึงที่สุดและผูกมัดคูความท้ังสองฝาย (ยกเวนกรณีขอผิดพลาดโดยชัดแจง) 
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษรและจะตองมีเหตุผล 
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะกําหนดคาธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการท่ีจะจายโดยคูความในสัดสวนท่ีอนุญาโต
ตุลาการเห็นวาเหมาะสม นอกเสียจากวาจะเปนการหามตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของทาน อนุญาโตตุลาการจะ:  (i) 
จัดข้ึนในจังหวัดออนตาริโอ (ii) วาความภายใตกฎหมายของออนตารโิอ (iii) วาความเปนภาษาอังกฤษ (iv) 
ตัดสินภายใตกฎของอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาระหวางประเทศ (“กฎ”) และ (v) 
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎดังกลาวและที่จะตกลงรวมกันโดยคูความภายใน 30 
วันของการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ การไมสามารถกระทําการซ่ึงบุคคลภายนอกท่ีเปนกลางจะแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
ไมมีการโตแยงระหวางคูความ หรือเก่ียวของกับบุคคลใด 
แตทานอาจเขารวมหรือรวมโดยไมมีการใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของ RIM มากอน 
 
หากขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมได 
การไมสมเหตุสมผลหรือการบังคับตามไมไดดังกลาวจะไมทําใหการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขทั้งหมดน้ีเปนโมฆะหรือทําใ
หบังคับตามไมได แต (นอกจากการไมสามารถพิจารณาจะเปนผลจากส่ิงดังกลาว) 
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขจะถูกตีความวาหากไมมีขอกําหนดท่ีไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมไดดังกลาว 
ขอกําหนดหรือขอกําหนดตางๆ และสิทธิตลอดจนขอผูกพันตางๆ 
ของคูความแตละฝายจะตองถูกตีความและบังคับใชเชนน้ัน 
 
ส่ิงน้ีเปนเจตจํานงโดยชัดแจงของคูความท่ีการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีและเอกสารท่ีเก่ียวของทั้งหมดจะถูกรางเปนภา
ษาอังกฤษ 
 
หากมีความไมสอดคลองใดๆ ระหวางการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีและการรับประกันใดๆ 
ท่ีรวมอยูในบรรจุภัณฑของอุปกรณเสริมน้ี 
ขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีจะใชกับขอบเขตแหงความไมสอดคลองกันดังกลาว 
 
คําเตือน:  อุปกรณเสริมน้ีมุงสําหรับการใชรวมกับมือถือ BlackBerry ท่ีเหมาะสมเทาน้ัน  
โปรดศึกษาคูมือการติดตั้งและการเริ่มใชงานหรือคูมือการเริ่มใชงานของทานตามความเหมาะสม 
เพ่ือดูวาอุปกรณเสริมน้ีเขากันไดกับมือถือ BlackBerry ของทานหรือไม การใชงานอ่ืนๆ 
จะทําใหการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขน้ีเปนโมฆะ และ RIM 
จะไมรับผิดตอทานหรือตอบุคคลภายนอกสําหรับคาเสียหายใดๆ 
ท่ีทานหรือบุคคลภายนอกดังกลาวอาจไดรับอันเปนผลจากการใชอุปกรณเสริมน้ีรวมกับอุปกรณหรืออุปกรณเสริมใดๆ 
นอกจากมือถือ BlackBerry ที่เหมาะสม 
 

© 2005 Research In Motion Limited สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ BlackBerry และกลุมเคร่ืองหมาย 
ภาพและสัญลักษณท่ีเก่ียวของกับ RIM เปนทรัพยสินของ Research In Motion Limited แตเพียงผูเดยีว สัญลกัษณของ RIM 
Research In Motion ‘Always On, Always Connected’, “envelope in motion” และโลโกของ BlackBerry 
ไดรับการจดทะเบียนกับสํานักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการคาของสหรัฐอเมริกาและอาจอยูในระหวางการจดทะเบียนหรือ
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จดทะเบียนในประเทศอ่ืนๆ แบรนด ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อบริษัท เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการบริการอ่ืนๆ 
ท้ังหมดเปนทรัพยสินของเจาของทรัพยสินตามลําดับ มือถือและ/หรือซอฟตแวรที่เก่ียวของไดรับการปกปองโดยลิขสิทธิ์ 
สนธิสัญญาระหวางประเทศและสิทธิบัตรตางๆ ซ่ึงรวมถึงสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาตอไปน้ีอยางนอยหนึ่งสิทธิบัตร 
6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256 สิทธิบัตรอ่ืนๆ 
ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออยูระหวางการดําเนินการจดสิทธิบัตรในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โปรดเขาเยี่ยมชม 
www.rim.net/patents.shtml เพ่ือดูรายชื่อปจจุบันสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

 

 


