การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขการใชอุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมที่จัดใหทานและที่มุงหมายใหใชรวมกับโมเดลที่จําเพาะของมือถือ BlackBerry ของทาน (“อุปกรณเสริม”)
จะปราศจากขอบกพรองในดานคุณภาพของงานและวัสดุเปนระยะเวลาที่สั้นกวา:
(ก)
หนึ่ง
(1)
ปนับจากวันที่ทานซื้ออุปกรณเสริมนี้ครั้งแรกในฐานะเปนผูใชคนแรก (“ทาน”) และ (ข) ระยะเวลาที่สิ้นสุดเมื่อ:
(1)
มีการทําผิดขอตกลงหรือยุติขอตกลงสําหรับผูใช
BlackBerry/ขอตกลงการอนุญาตในการใชงานซอฟตแวร
(“ขอตกลงการอนุญาตใหใชงาน”)
ของทานที่ทําขึ้นระหวางทานและ
Research
In
Motion
Limited
และ/หรือกลุม
 บริษท
ั ในเครือ (“RIM”) หรือ (2) การทําผิดสัญญาของทานเกี่ยวกับ: (i) การรับประกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขนี้ (ii)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขที่จัดใหพรอมกับมือถือ
BlackBerry
(iii)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขใดๆ
BlackBerry
ใดๆ
หรือ
(iv)
ที่จด
ั ใหพรอมกับอุปกรณเสริมหรือแบตเตอรี่ภายนอกของ
ขอมูลดานความปลอดภัยที่จด
ั ใหพรอมกับอุปกรณเสริมและ/หรือมือถือ
BlackBerry
(“ระยะเวลารับประกัน”)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมสามารถถายโอนได
ระหวางระยะเวลารับประกัน
อุปกรณเสริมจะไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมใหตามดุลยพินิจของ
RIM
โดยไมคิดคาใชจายกับทานทั้งในสวนของอะไหลหรือคาแรง
หากอุปกรณเสริมนี้ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมในระหวางระยะการรับประกัน
ระยะการรับประกันจะหมดอายุภายหลังวันที่
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หลังการซอมแซมหรือการเปลี่ยนหรือหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก
ตามขอตกลงระหวาง RIM และผูแ
 ทนจําหนายหรือผูจ
 ด
ั จําหนายจนถึงผูท
 ท
ี่ า นซือ
้ อุปกรณเสริมและหรือ BlackBerry Solution
(“ผูจัดหา RIM Solution”) การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้จะไดรับการยอมรับโดย RIM หรือผูจัดหา RIM Solution
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมใชกับการสึกหรอตามปกติหรือหากอุปกรณเสริมหรือสวนประกอบใดๆ
ของอุปกรณดังกลาวถูกเปดออกหรือซอมแซมโดยบุคคลใดที่ไมไดรับอนุญาตจาก
RIM
และไมครอบคลุมถึงการซอมแซมหรือการเปลี่ยนของอุปกรณเสริมใดๆ
ที่เสียหายจากการใชงานที่ไมถูกตอง
ความชื้นหรือของเหลว
การอยูใกลหรือสัมผัสกับความรอน
อุบัติเหตุ
การใชงานในทางที่ผิด
การละเลย
การใชงานผิดวัตถุประสงค หรือขอบกพรองอันเนือ
่ งมาจากการซอมแซมหรือการปรับเปลีย
่ นทีท
่ าํ โดยบุคคลใดก็ตามทีไ่ มใช
RIM
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขไมมีผลครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพตอพื้นผิวของอุปกรณเสริม
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขไมนํามาใชกับอุปกรณใดๆ
นอกเหนือจากอุปกรณเสริม
นอกจากนี้ยังไมใชการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขหากการทํางานที่ไมปกตินั้นเปนผลมาจากการใชอุปกรณเสริมรวมกับอุปกร
ณเสริม ผลิตภัณฑ การบริการ หรืออุปกรณประกอบหรืออุปกรณตอ
 พวงไมไดรบ
ั การรับรองโดยชัดแจงหรือจัดเตรียมโดย RIM
และเมื่อมีการระบุโดย
RIM
วาการทํางานที่ผิดปกตินั้นไมใชขอผิดพลาดของตัวอุปกรณเสริมเอง
นอกจากนี้
หากการทํางานผิดปกติเปนผลมาจากการที่ผูใชไมปฏิบัติตามขอมูลดานความปลอดภัยที่จัดไวใหพรอมกับอุปกรณเสริมนี้หรือ
จัดใหพรอมกับสวนประกอบใดๆ ของ BlackBerry Solution ซึ่งประกอบดวยมือถือ BlackBerry และอุปกรณเพิ่มเติมของ
BlackBerry
ใดๆ
ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ภายนอก
และซิมการด
ซอฟตแวร
BlackBerry
Desktop
ตลอดจนการบริการขอมูลแบบไรสายที่เกี่ยวของและเอกสาร
(“BlackBerry
Solution”)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขอาจเปนโมฆะ
และหากไมเปนโมฆะ
ก็จะไมมีการปรับใช
โปรดศึกษาเอกสารที่จัดใหพรอมกับอุปกรณเสริมนี้สําหรับขอแนะนําในการไดรับความชวยเหลือสําหรับลูกคาสําหรับอุปกรณเ
สริมของทาน
การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมใดๆ
Solution ของ RIM

ตามการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขควรไดรับการรองขอโดยทานจากผูใหบริการ

การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมใดๆ ของอุปกรณเสริมดังที่จัดให ณ ที่นี้เปนการแกไขปญหาที่ใหแกทานแตเพียงผูเดียว
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้แทนการรับประกันไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายและมีขอยกเวนดังที่ไดกลาวไวในที่นี้ซึ่ง
ไดแกการดําเนินการแทนทั้งหมด การรับประกัน การสลักหลังและเงื่อนไขชนิดใดๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การรับประกันใดๆ ของสิทธิครอบครองหรือการไมไดละเมิดสิทธิและการดําเนินการแทน
การรับประกันและเงื่อนไขของความเหมาะสมโดยปริยายใดๆ
เพื่อวัตถุประสงค
ความเหมาะสมทางการตลาด
คุณภาพที่เปนที่นาพึงพอใจ ความทนทานหรือเกิดขึ้นจากการตกลงซื้อขายหรือการใชการคาขายถูกตัดออกในที่นี้ RIM
หรือผูใ หบริการ RIM SOLUTION ใดๆ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอทานไมวา ทางใดก็ตามและทานไดสละสิทธิต
์ อ
 คาเสียหายทางออม
คาเสียหายทางเศรษฐกิจ
คาเสียหายพิเศษ
คาเสียหายทางพาณิชย
คาเสียหายอันเนื่องมาจากผิดสัญญา
คาเสียหายในเชิงลงโทษหรือคาเสียหายที่รูกันลวงหนาใดๆ
(ซึ่งรวมถึงโดยไมจํากัดเฉพาะการสูญเสียกําไร
การสูญเสียรายไดหรือกําไรทางธุรกิจ
การสูญเสียขอมูล
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากความลาชาหรือการไมสามารถไดกําไรจากการเก็บที่คาดหมายและสิ่งที่คลายกัน
ตลอดจนการบาดเจ็บสวนบุคคลหรือคาเสียหายที่เกิดจากการตายผิดจากวิสัยปกติ)
ที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใชหรือสมรรถนะของอุปกรณเสริม แมวา RIM หรือผูจัดหา RIM SOLUTION
จะตระหนักถึงความเปนไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม
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ขอจํากัดนี้มุงหมายที่จะปรับใชและปรับใชโดยไมคํานึงวาคาเสียหายจะถูกเรียกรอง
อางสิทธิ์หรือนํามาสูการดําเนินคดีหรือเรียกรองการฟองรองในการละเมิด
(ซึ่งรวมถึงการประมาทเลินเลอ)
หรือสัญญาหรือภายใตการรับประกันหรือภายใตกฎหมายอืน
่ ใดหรือรูปแบบการดําเนินการ ไมมก
ี รณีใดทีค
่ วามรับผิดของ RIM
ตอทานหรือบุคคลภายนอกใดๆ
ที่เรียกรองผานทานหรือในนามของทานจะสูงเกินราคาซื้อขายของอุปกรณเสริมที่ทานซื้อหรือคาใชจายของการซอมแซมหรือ
การเปลี่ยนอุปกรณเสริมแลวแตกรณีใดจะสูงกวา
การสละสิทธิ์โดย
RIM
ของการผิดสัญญาใดๆ
จะไมถือวาเปนการสละสิทธิ์อยางตอเนื่องของการผิดสัญญาดังกลาวหรือการสละสิทธิ์ของการผิดสัญญาอื่นใด
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้เพื่อการบังคับและตีความตามกฎหมายของจังหวัดออนตาริโอ
แคนนาดายกเวนตัวบทกฎหมายที่ควบคุมความขัดแยงของกฎหมาย
คูความตกลงจะไมถือวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศมีผลในการบังคับใชกับการรับป
ระกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขนี้ ความขัดแยงทัง้ หมดทีเ่ กิดจากหรือเชือ
่ มโยงกับการรับประกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขนี้ หรือการฝาฝน
การยุติหรือความไมสมเหตุสมผลในสิ่งดังกลาวจะถูกตัดสินขั้นสุดทายโดยอนุญาโตตุลาการ
คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะถือเปนถึงที่สุดและผูกมัดคูความทั้งสองฝาย (ยกเวนกรณีขอผิดพลาดโดยชัดแจง)
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษรและจะตองมีเหตุผล
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะกําหนดคาธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการที่จะจายโดยคูความในสัดสวนที่อนุญาโต
ตุลาการเห็นวาเหมาะสม นอกเสียจากวาจะเปนการหามตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของทาน อนุญาโตตุลาการจะ: (i)
จัดขึ้นในจังหวัดออนตาริโอ (ii) วาความภายใตกฎหมายของออนตาริโอ (iii) วาความเปนภาษาอังกฤษ (iv)
ตัดสินภายใตกฎของอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาระหวางประเทศ
(“กฎ”)
และ
(v)
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎดังกลาวและที่จะตกลงรวมกันโดยคูความภายใน
30
วันของการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ การไมสามารถกระทําการซึ่งบุคคลภายนอกที่เปนกลางจะแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ
ไมมีการโตแยงระหวางคูความ
หรือเกี่ยวของกับบุคคลใด
แตทานอาจเขารวมหรือรวมโดยไมมีการใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของ RIM มากอน
หากขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมได
การไมสมเหตุสมผลหรือการบังคับตามไมไดดังกลาวจะไมทําใหการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขทั้งหมดนี้เปนโมฆะหรือทําใ
หบังคับตามไมได
แต
(นอกจากการไมสามารถพิจารณาจะเปนผลจากสิ่งดังกลาว)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขจะถูกตีความวาหากไมมีขอกําหนดที่ไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมไดดังกลาว
ขอกําหนดหรือขอกําหนดตางๆ
และสิทธิตลอดจนขอผูกพันตางๆ
ของคูความแตละฝายจะตองถูกตีความและบังคับใชเชนนั้น
สิ่งนี้เปนเจตจํานงโดยชัดแจงของคูความที่การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้และเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดจะถูกรางเปนภา
ษาอังกฤษ
หากมีความไมสอดคลองใดๆ
ระหวางการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้และการรับประกันใดๆ
ที่รวมอยูในบรรจุภัณฑของอุปกรณเสริมนี้
ขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้จะใชกับขอบเขตแหงความไมสอดคลองกันดังกลาว
อุปกรณเสริมนี้มุงสําหรับการใชรวมกับมือถือ
BlackBerry
ที่เหมาะสมเทานั้น
คําเตือน:
โปรดศึกษาคูมือการติดตั้งและการเริ่มใชงานหรือคูมือการเริ่มใชงานของทานตามความเหมาะสม
เพื่อดูวาอุปกรณเสริมนี้เขากันไดกับมือถือ
BlackBerry
ของทานหรือไม
การใชงานอื่นๆ
จะทําใหการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้เปนโมฆะ
และ
RIM
จะไมรับผิดตอทานหรือตอบุคคลภายนอกสําหรับคาเสียหายใดๆ
ที่ทานหรือบุคคลภายนอกดังกลาวอาจไดรับอันเปนผลจากการใชอุปกรณเสริมนี้รวมกับอุปกรณหรืออุปกรณเสริมใดๆ
นอกจากมือถือ BlackBerry ที่เหมาะสม

© 2005 Research In Motion Limited สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ BlackBerry และกลุมเครื่องหมาย
ภาพและสัญลักษณทเี่ กีย
่ วของกับ RIM เปนทรัพยสน
ิ ของ Research In Motion Limited แตเพียงผูเ ดียว สัญลักษณของ RIM
Research In Motion ‘Always On, Always Connected’, “envelope in motion” และโลโกของ BlackBerry
ไดรับการจดทะเบียนกับสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกาและอาจอยูในระหวางการจดทะเบียนหรือ
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จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ แบรนด ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อบริษัท เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการบริการอื่นๆ
ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของทรัพยสินตามลําดับ มือถือและ/หรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของไดรับการปกปองโดยลิขสิทธิ์
สนธิสัญญาระหวางประเทศและสิทธิบัตรตางๆ
ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาตอไปนี้อยางนอยหนึ่งสิทธิบัตร
6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256 สิทธิบัตรอื่นๆ
ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออยูระหวางการดําเนินการจดสิทธิบัตรในประเทศตางๆ
ทั่วโลก
โปรดเขาเยี่ยมชม
www.rim.net/patents.shtml เพื่อดูรายชื่อปจจุบันสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ
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