ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
H Research In Motion Limited (η "RIM"), κατασκευάστρια και µέσω
της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, µε
αριθµό εταιρίας 4022422, της οποίας η καταστατική έδρα ευρίσκεται
εις Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, Ηνωµένο
Βασίλειο, TW20 9LF,παροχέας της εξωτερικής µπαταρίας (ή
"Μπαταρία") που παρέχεται στον τελικό χρήστη (" Εσάς") και
προορίζεται για χρήση σε συνδυασµό µε το Υµέτερο συγκεκριµένο
µοντέλο Συσκευής Χειρός Blackberry, εγγυάται προς Εσάς ότι η
Μπαταρία θα είναι απαλλαγµένη ελαττωµάτων από τεχνικής απόψεως και
ως προς τα χρησιµοποιηθέντα υλικά για χρονική περίοδο η οποία
είναι η µικρότερη µεταξύ των κάτωθι περιόδων:
α) της περιόδου ενός (1) έτους από της ηµεροµηνίας κατά την οποία
η Μπαταρία αγοράσθηκε για πρώτη φορά από Εσάς µε την ιδιότητά σας
ως αρχικού τελικού χρήστη και
β) της περιόδου η οποία λήγει µε την εκ µέρους Σαςπαράβαση:
(i) της παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης,
(ii) οποιασδήποτε Περιορισµένης Εγγύησης η οποία παρέχεται µε την
Συσκευή Χειρός Blackberry,
(iii) οποιασδήποτε Περιορισµένης Εγγύησης η οποία παρέχεται µε
οποιαδήποτε Εξαρτήµατα Blackberry,
(iv) των οδηγιών ασφαλείας που παρέχονται µε την Μπαταρία και/ή µε
την Συσκευή Χειρός Blackberry (η "Περίοδος Εγγύησης").
Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση δεν είναι µεταβιβάσιµη. Κατά την
διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, εάν η Μπαταρία είναι ελαττωµατική
από τεχνικής απόψεως και ως προς τα χρησιµοποιηθέντα υλικά
(επιφυλασσοµένων των περιορισµών που αναγράφονται στο παρόν
έγγραφο), η Μπαταρία θα αντικαθίσταται άνευ επιβαρύνσεως εκ µέρους
Σας είτε για ανταλλακτικά είτε για κόστος εργασίας. Εάν η Μπαταρία
αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η Περίοδος
Εγγύησης θα λήγει είτε κατά την 91η ηµέρα από της αντικατάστασης
είτε µετά από ένα (1) έτος από της ηµεροµηνίας της αρχικής αγοράς,
λαµβανοµένης υπόψη της µεγαλύτερης προθεσµίας. Με βάση συµφωνία
µεταξύ της RIM και του µεταπωλητή ή του διανοµέα µέσω του οποίου
Εσείς αγοράσατε την Μπαταρία και/ή την Λύση Blackberry (ο
"Παροχέας της Λύσεως RIM"), η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση για την
Περίοδο Εγγύησης θα γίνει σεβαστή είτε από την RIM είτε από τον
Παροχέα της Λύσεως RIM. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση δεν ισχύει
στην περίπτωση φυσιολογικών φθορών, φυσιολογικής γήρανσης της
Μπαταρίας, ή εάν η Μπαταρία ή οποιοδήποτε συστατικό µέρος αυτής
ανοιχθεί ή επισκευασθεί από κάποιον µή εξουσιοδοτηµένο από την
RIM, και δεν καλύπτει την αντικατάσταση οποιασδήποτε Μπαταρίας η
οποία υπέστη βλάβη από τα εξής: κακή χρήση, υγρασία ή υγρά,
γειτνίαση ή έκθεση σε θερµότητα, ατύχηµα, κακοµεταχείριση, έλλειψη
φροντίδας, λανθασµένη χρήση ή ελαττώµατα που οφείλονται σε
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επισκευές ή τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από οποιονδήποτε
άλλον πλήν της RIM. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση δεν καλύπτει
υλική βλάβη στην επιφάνεια της Μπαταρίας. Η παρούσα περιορισµένη
εγγύηση δεν ισχύει για κανένα άλλο εξοπλισµό πλην της Μπαταρίας. Η
παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση επίσης δεν ισχύει εάν η δυσλειτουργία
προκύπτει από την χρήση της Μπαταρίας σε συνδυασµό µε εξαρτήµατα,
προϊόντα, υπηρεσίες ή επικουρικό ή περιφερειακό εξοπλισµό ο οποίος
δεν είναι ρητά εγκεκριµένος ούτε παρέχεται από την RIM, καθώς και
στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από την RIM ότι η
τοιαύτη δυσλειτουργία δεν αποτελεί ελάττωµα αυτής καθ'εαυτής της
Μπαταρίας. Επιπροσθέτως, εάν η δυσλειτουργία προκύπτει από τη µή
συµµόρφωση εκ µέρους του χρήστη µε τις οδηγίες Ασφάλειας που
παρέχονται µε την Μπαταρία ή παρέχονται µε οποιοδήποτε συστατικό
µέρος της Λύσεως Blackberry, η οποία περιλαµβάνει την Συσκευή
Χειρός Blackberry, οποιαδήποτε Εξαρτήµατα Blackberry,
συµπεριλαµβανοµένων των καρτών SIM, του Λογισµικού Blackberry
Επιτραπεζίων Υπολογιστών, και της σχετικής ασύρµατης υπηρεσίας
δεδοµένων και των εγγράφων (η "Λύση Blackberry"), η Περιορισµένη
Εγγύηση είναι δυνατόν να είναι άκυρη, και εάν δεν είναι άκυρη, δεν
θα ισχύει. Παρακαλούµε να συµβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών
Σας, τον φορέα ή προµηθευτή δικτυακών υπηρεσιών για οδηγίες ως
προς το πώς θα λάβετε υποστήριξη πελάτη για την Μπαταρία Σας.
Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΟΡΟΥΣ ΡΗΤΟΥΣ Ή
ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ,
ΟΡΟΥ, ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΚΟΠΟ , ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΟΥ ΜΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ, Η ΠΟΥ ΚΑΤ'ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΕΞ
ΕΘΙΜΟΥ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Η ΑΠΟ THN ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΟΥΤΕ Η RIM ΟΥΤΕ Ο ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ RIM
ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ
∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΘΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΕΜΜΕΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΙ∆ΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΖΗΜΙΑ, ΗΘΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡ∆ΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ Ή ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η
RIM Ή Ο ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ RIM ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝΤΑΙ,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Α∆ΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή
∆ΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, Ή ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΣΕ ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RIM
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΜΕΣΩ ΥΜΩΝ Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ Ή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠOΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΥΟ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΕΝ
ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RIM Ή ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ
ΠΑΡΟΧΕΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ RIM ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ RIM, ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ
RIM.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή
ΟΡΟΥ Ή ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΤΣΙ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΕΣΑΣ. ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ∆ΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
Η παραίτηση εκ µέρους της RIM από οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης
δεν θεωρείται ως διαρκής παραίτηση από την τοιαύτη αθέτηση
υποχρεώσεων ή παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη αθέτηση υποχρεώσεων.

Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση διέπεται και ερµηνεύεται από / και
σύµφωνα µε το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλλίας, εξαιρουµένων των
οποιωνδήποτε κωδικοποιηµένων διατάξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Οι συµβαλλόµενοι στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση (οµού θα
καλούνται "Συµβαλλόµενοι" και ατοµικά "Συµβαλλόµενος") συµφωνούν
ότι η Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για τις Συµβάσεις ∆ιεθνών
Πωλήσεων Αγαθών δια του παρόντος εξαιρείται εξ ολοκλήρου από την
εφαρµογή στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση. Όλες οι διαφωνίες και
οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την παρούσα Περιορισµένη
Εγγύηση ή σε σχέση µε αυτήν θα επιλύονται οριστικά µε διαιτησία. Η
απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και δεσµευτική για τα
Συµβαλλόµενα Μέρη (εξαιρουµένης της περιπτώσεως προφανούς
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σφάλµατος). Η απόφαση του διαιτητή θα συντάσσεται εγγράφως και
περιλαµβάνει αιτιολογίες. Η διαιτητική απόφαση θα περιλαµβάνει
διάταξη για τις δαπάνες της διαιτησίας που πρέπει να καταβληθούν
από τα Συµβαλλόµενα Μέρη Μέρη σε εκείνες τις αναλογίες τις οποίες
ο διαιτητής θεωρεί αρµόζουσες. Εάν δεν απαγορεύεται κατ'άλλον
τρόπο από τον νόµο στον τόπο Σας, η διαιτησία:
(i) θα διεξάγεται στο Λονδίνο της Αγγλίας,
(ii) θαπραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Αγγλικό δίκαιο
(iii) θα πραγµατοποιείται στην Αγγλική γλώσσα
(iv) θα γίνεται βάσει των Κανόνων περί ∆ιαιτησίας του ∆ιεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου (οι "Κανόνες"), και
(v) θα διεξάγεται από έναν διαιτητή διοριζόµενο σύµφωνα µε τους
ανωτέρω Κανόνες και µετά από αµοιβαία συµφωνία των Συµβαλλοµένων
Μερών εντός 30 ηµερών από του διορισµού του διαιτητή, εν εναντία
δε περιπτώσει ο διαιτητής θα υποδεικνύεται από τον εν ενεργεία
Πρόεδρο, κατά τον χρόνο της αιτήσεως διαιτησίας, της British
Computer Society (ή από πρόσωπο το οποίο δεόντως έχει διορισθεί
από τον Πρόεδρο προς τον σκοπόν όπως ενεργεί για λογαριασµό του)
µετά από αίτηση οιουδήποτε Συµβαλλοµένου Μέρους. Εάν οι ανωτέρω
διατάξεις απαγορεύονται εκ του νόµου στον τόπο Σας, η διαιτησία:
(i) θα λαµβάνει χώρα στην Λευκωσία της Κύπρου,
(ii)θα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα
(iii) θα διεξάγεται σύµφωνα µε τους Κανόνες, και
(iv) θα διεξάγεται από έναν διαιτητή διοριζόµενο σύµφωνα µε τους
Κανόνες και µετά από αµοιβαία συµφωνία των Συµβαλλοµένων Μερών
εντός 30 ηµερών από του διορισµού του διαιτητή, εν εναντία δε
περιπτώσει ένας ουδέτερος τρίτος θα διορίζει τον διαιτητή. Ουδεµία
διαφορά µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, ή η οποία εµπλέκει
οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από Εσάς, µπορεί να συνενωθεί ή να
συνεκδικασθεί, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της RIM.

Εάν µία διάταξη της παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης θεωρηθεί ότι
είναι άκυρη ή µή εκτελεστή, η τοιαύτη ακυρότητα ή µή εκτελεστότητα
δεν θα ακυρώνει ούτε θα καθιστά µή εκτελεστή ολόκληρη την
Περιορισµένη Εγγύηση, αλλά αντιθέτως (εκτός εάν προκύπτει εξ αυτού
του γεγονότος αδυναµία αντιπαροχής) η Περιορισµένη Εγγύηση θα
ερµηνεύεται σαν να µήν περιείχε την συγκεκριµένη άκυρη ή µή
εκτελεστή διάταξη ή διατάξεις, και τα δικαιώµατα και οι
υποχρέωσεις εκάστου Συµβαλλοµένου θα ερµηνεύονται και θα
εκτελούνται αναλόγως.
Εάν η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση µεταφρασθεί σε γλώσσα
διαφορετική από την Αγγλική, η Αγγλική έκδοση θα υπερισχύει στον
βαθµό κατά τον οποίο υφίσταται εννοιολογική σύγκρουση ή διαφορά
µεταξύ της Αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε µεταφράσεως αυτής.
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Εάν υφίσταται οποιαδήποτε ασυµφωνία µεταξύ της παρούσας
Περιορισµένης Εγγύησης και της οποιασδήποτε εγγύησης που
περιλαµβάνεται στη συσκευασία της Μπαταρίας, οι διατάξεις της
παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης θα υπερισχύουν κατά τον βαθµό της
τοιαύτης ασυµφωνίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα Μπαταρία προορίζεται για χρήση ΜΟΝΟ σε
συνδυασµό µε την κατάλληλη Συσκευή Χειρός Blackberry. Παρακαλώ να
συµβουλευθείτε τον Υµέτερο Οδηγό Εγκατάστασης και Έναρξης
Λειτουργίας ή Οδηγό Έναρξης Λειτουργίας, όπως αυτοί ισχύουν, για
να διαπιστώσετε εάν η παρούσα Μπαταρία είναι συµβατή µε την
Υµετέρα Συσκευή Χειρός Blackberry. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα
καθιστά άκυρη την παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση της Μπαταρίας, και
η RIM δεν θα είναι µε κανένα τρόπο υπεύθυνη απέναντι σε Εσάς ή
απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε ζηµίες τις οποίες
Εσείς ή ο οποιοσδήποτε τρίτος είναι δυνατόν να υποστείτε ως
αποτέλεσµα της χρήσεως της παρούσας Μπαταρίας σε συνδυασµό µε
οποιαδήποτε συσκευή ή εξάρτηµα πλην της κατάλληλης Συσκευής Χειρός
Blackberry.
© 2005 Research in Motion Limited. Mε επιφύλαξη παντός
δικαιώµατος. Οι οµάδες συναφών σηµάτων, εικόνων και συµβόλων της
Blackberry και της RIM αποτελούν αντικείµενο αποκλειστικής
κυριότητας της Research in Motion Limited. Η RIM, η Research in
Motion, το σύµβολο "Always On, Always Connected”,το σύµβολο
"envelope in motion" και το λογότυπο Blackberry είναι καταχωρηµένα
στο Αµερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Σηµάτων και είναι
δυνατόν να τελούν σε εκκρεµότητα προς κατάθεση ή να έχουν
καταχωρηθεί σε άλλες χώρες. Όλες οι άλλες µάρκες, ονοµασίες
προϊόντων, εταιρικές επωνυµίες, σήµατα και σήµατα υπηρεσιών
αποτελούν αντικείµενα κυριότητας των αντιστοίχων ιδιοκτητών τους.
Το λογισµικό συσκευών χειρός ή και το σχετικό µε αυτό λογισµικό
προστατεύονται από δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright),
διεθνείς συνθήκες και διάφορα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
συµπεριλαµβανοµένου ενός ή περισσοτέρων εκ των ακολούθων
Αµερικανικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας: 6,278,442, 6,271,605,
6,219,694, 6,075,470, 6,073,318, D,445,428, D,433,460, D,416,256.
Άλλες ευρεσιτεχνίες είναι καταχωρηµένες ή ευρίσκονται σε
εκκρεµότητα σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο. Παρακαλώ να
επισκεφθείτε τον ιστότοπο µε την διεύθυνση
www.rim.net/patents.shtml για τον τρέχοντα κατάλογο των ισχυουσών
ευρεσιτεχνιών.
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