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AKKUMULÁTOR JÓTÁLLÁS 
 
 
A BlackBerry Handheld-hez kapcsolódó külsı akkumulátor (a továbbiakban: 
”Akkumulátor”) szolgáltatója, a Research In Motion UK Limited a saját, illetve a 
Research In Motion UK Limited és cégcsoportja (együttesen: „RIM”), szavatolja 
Önnek, az eredeti végfelhasználónak (a továbbiakban: „Ön”), hogy az 
Akkumulátor az Ön által történt elsı megvásárlástól számított egy (1) évig (a 
továbbiakban: ”Jótállási Idıszak”) kidolgozási és anyaghibáktól mentes lesz. 
Jelen Jótállás nem átruházható. A Jótállási Idıszak idıtartama alatt az 
Akkumulátort térítésmentesen kicseréljük. Ha a Jótállási Idıszak alatt az 
Akkumulátor kicserélésre kerül, a Jótállási Idıszak a kicserélt Akkumulátor 
kézhezvételétıl számítottan meghosszabbodik. A RIM és azon viszonteladó vagy 
forgalmazó között létrejött megállapodás alapján, akitıl Ön az Akkumulátort 
és/vagy a BlackBerry Solution-t megvásárolta, jelen Jótállást a Jótállási Idıszak 
alatt vagy a RIM-nek vagy a RIM Solution-t szolgáltatónak („RIM Solution 
Forgalmazó”) kell elfogadnia. Jelen Jótállás nem vonatkozik a rendes 
elhasználódásra, az Akkumulátor normális mérvő gyengülésére, vagy ha az 
Akkumulátort vagy bármely alkatrészét nem a RIM által megbízott személy nyitja 
fel vagy javítja, továbbá nem foglalja magában a kicserélést, ha az Akkumulátor 
károsodása rendeltetésellenes használat, baleset, hanyag kezelés, 
figyelmetlenség, helytelen alkalmazás miatt, vagy amiatt következik be, hogy 
nedvesség vagy folyadék érte, avagy hı közelében volt vagy hıhatásnak volt 
kitéve. Nem terjed ki a Jótállás arra sem, ha a meghibásodás oka az, hogy a 
javításokat vagy változtatásokat nem a RIM végezte el. Jelen Jótállás nem 
vonatkozik azokra a fizikai károkra, amelyek az Akkumulátor felületét érték. Jelen 
Jótállás nem vonatkozik más felszerelésre, csak az Akkumulátorra. Jelen Jótállás 
szintén nem vonatkozik arra, ha a mőködési zavar amiatt következik be, hogy az 
Akkumulátort olyan más tartozékokhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz, mellék- 
vagy külsı felszerelésekhez kapcsolódóan használják, amelyeket a RIM nem 
hagyott kifejezetten jóvá, és ahol a RIM megállapítja, hogy az ilyen mőködési 
zavar nem az Akkumulátor hibájából ered. Továbbá, ha a mőködési zavar azért 
következik be, mert a használó nem követi az Akkumulátorhoz vagy a BlackBerry 
Solution – amely magában foglalja a BlackBerry Handheld-et, bármely 
BlackBerry tartozékot, beleértve a SIM-kártyákat, a BlackBerry Desktop 
Software-t és a kapcsolódó drót nélküli adatszolgáltatást és dokumentációt 
(mindezek együtt: „a BlackBerry Solution”) – bármely alkotóeleméhez mellékelt 
Biztonsági Útmutatót, a Jótállás érvénytelen lehet, ha pedig nem érvénytelen, 
nem alkalmazható. Kérjük, kérdezze meg a szolgáltatóját, telefonos ügyintézıjét 
vagy szállítóját, arról, hogyan kaphat vásárlói segítséget Akkumulátorához. 
 
Az Akkumulátor kicserélése az Ön számára nyújtott egyedüli jogorvoslat a hibás 
Akkumulátor tekintetében. Az Önt, mint fogyasztót a törvény alapján megilletı 
jogokat a jelen bekezdés nem érinti. 
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A RIM az irányadó jogszabályok szerint felel a személyi sérülésekbıl eredı és a 
termékfelelısségrıl szóló, 1993. évi X. törvény által meghatározott károkért. Más 
esetekre a RIM kizárja felelısségét. A RIM ellen indított esetleges kártérítési 
igényekbıl az Ön gondatlanságából fakadó közrehatása levonásra kerül. 
Különösképp, RIM csak akkor felelıs az elveszett adatok helyreállításáért, ha Ön 
minden szükséges és ésszerő lépést megtett annak biztosítására, hogy az 
elveszett adatok ésszerő erıfeszítések révén visszanyerhetıek legyenek az 
adatállományból, számítógépileg olvasható formában. Valamely mulasztás miatt 
a RIM részérıl történı jogról való lemondás nem tekinthetı folytonosnak vagy 
joglemondásnak más mulasztások kapcsán. 
 
Az Önt, mint fogyasztót az Akkumulátor eladója irányában megilletı, törvényben 
szabályozott szavatossági jogokat a jelen Jótállás nem érinti. 
 
Jelen Jótállás területi hatálya a Magyar Köztársaságra korlátozódik. Bármely, 
jelen Jótállásból származó igény a Jótállási Idıszak alatt bármikor érvényesíthetı 
az eredeti jótállási jegy bemutatásával. 
 
Jelen Jótállás Magyarországon a magyar jogszabályok szerint értelmezendı. A 
jelen Jótállásból származó összes jogvita eldöntésére a felek alávetik magukat a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı, három bíróból álló 
Választottbíróságnak. A választottbírók kijelölésére a Kamara szabályzatával 
összhangban kerül sor. A választottbíráskodás helyszíne Budapest, 
Magyarország, nyelve pedig magyar. A Választottbíróság döntése végleges és 
kötelezı a felek számára. A fenti szabályok nem érintik a felek azon jogát, hogy 
az 1997. évi CLV. törvény 18. §-ban és további vonatkozó szakaszaiban 
szabályozott békéltetı testülethez forduljanak. 
 
Amennyiben jelen Jótállás bármely rendelkezése érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan, attól az egész Jótállás nem válik érvénytelenné vagy 
végrehajthatatlanná, hanem (hacsak a hiányosság miatt az egész okafogyottá 
válna) a Jótállást úgy kell értelmezni, mintha az említett érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan rendelkezést vagy rendelkezéseket nem tartalmazná, a felek 
jogait és kötelességeit pedig eszerint kell értelmezni és végrehajtani. 
 
Amennyiben a jelen Jótállás és az Akkumulátor kiszerelésében található 
bármilyen jótállás között ellentmondás van, az ellentmondás erejéig a jelen 
Jótállás szabályai az irányadók. 
 
FIGYELMEZTETÉS: Jelen Akkumulátor KIZÁRÓLAG a BlackBerry Handheld-del 
történı együttes használatra készült. Kérjük, tanulmányozza a Telepítési és az 
Indítási Útmutatót vagy az Indítási Útmutatót, amelyik irányadó, annak 
megállapítása érdekében, hogy ez az Akkumulátor kompatíbilis-e az Ön 
BlackBerry Handheld-jével. Bármilyen más használat esetén a jelen Akkumulátor 
Jótállás semmis és a RIM nem felel azokért a károkért, sem Ön, sem harmadik 
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személy felé, amelyek annak eredményeképpen következnek be, hogy az 
Akkumulátort más készülékkel vagy tartozékkal együtt használták, nem pedig a 
megfelelı BlackBerry Handheld-del. 
 
© 2003 Research In Motion Limited. A RIM-hez és a BlackBerry családhoz 
tartozó márkajelzések, képek, szimbólumok a Research In Motion Limited 
védjegyei és kizárólagos tulajdonát képezik. A RIM, Research In Motion, az 
„envelope in motion” szimbólum és a BlackBerry logo bejegyzett közösségi 
védjegyek és bejegyzésükre más országokban is sor kerülhetett vagy 
folyamatban lehet. 


