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ضمان محدود على البطاریة

،Research In Motion UK Limited المصنعة ومن خالل شركتھا التابعةالشركة،")Research In Motion Limited") RIMتضمن
،  Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF الكائن مقرھا الرئیسي فى4022422شركة رقم

 المحمولBlackBerry، والتي أعدت لالستخدام داخل المودیل الخاص بجھاز")أنت("للمستخدم النھائي")البطاریة("ریة الخارجیةالتي قدمت البطا
من تاریخ)1(سنة واحدة)أ(أن تكون البطاریة خالیة من عیوب الصنعة الفنیة وعیوب الخامات حتى أقرب األجلین وھمالكالخاص بك، تضمن

لشروط أي ضمان محدود مقدم مع جھاز)ii(لشروط ھذا الضمان المحدود، أو)i(عند مخالفتك)ب(ة كمستخدم نھائي أصلي، أوشرائك البطاری
BlackBerryالمحمول، أو )iii(شروط أي ضمان محدود على ملحقات جھازBlackBerryأو ،)iv(أو/تعلیمات السالمة المقدمة مع البطاریة و

وإذا تبین، أثناء مدة الضمان، أن البطاریة بھا عیب.ھذا الضمان المحدود غیر قابل للتنازل عنھ للغیر").مدة الضمان("لمحمول اBlackBerryجھاز
، سیتم استبدال البطاریة دون تحملك أي مقابل عن القطع المستبدلة)مع مراعاة القیود المنصوص علیھا ھنا(من عیوب الصنعة الفنیة وعیوب الخامات

یومًا بعد)91(وإذا تم استبدال البطاریة أثناء مدة الضمان، فسوف تنتھي مدة الضمان عند حلول أبعد األجلین وھما واحد وتسعون.األیدي العاملةأو
 الذي قمت من ومن یعید بیع المنتج أو الموزعRIMوبناًء على اتفاق مبرم بین.من تاریخ  شرائك البطاریة)1(االستبدال أو بعد مرور سنة واحدة

، سیتم تنفیذ شروط ھذا الضمان المحدود طیلة مدة")BlackBerry Solution") Rim Solution Providerأو/خاللھ بشراء البطاریة و
وال یسري ھذا الضمان المحدود على اإلھالك الناتج عن االستھالك العادي والطبیعي، أو.Rim Solution Provider أوRIMالضمان، من قبل

، وال یغطي ھذاRIMاالنتقاص الطبیعي لكفاءة البطاریة، أو إذا تم فتح أو إصالح البطاریة أو أي من مكوناتھا من قبل شخص لیس مرخصًا لھ من
ساءةسوء االستعمال، أو الرطوبة أو السوائل، أو وضعھا بالقرب من أو تعریضھا للحرارة، أو حادث أو إ:الضمان استبدال أیة بطاریة تلفت بسبب

وال یغطي ھذا الضمان.RIMاستخدام، أو إھمال أو خطأ في التطبیق، أو أیة عیوب أخرى نتیجة إصالحات أو تعدیالت أجراھا أي شخص بخالف
یسري ھذاوال.وال یسري ھذا الضمان المحدود على أیة أجھزة بخالف البطاریة.المحدود كذلك األضرار المادیة التي تلحق بالسطح الخارجي للبطاریة

الضمان المحدود أیضا إذا كان العطل ناتجًا عن استخدام البطاریة مع أیة ملحقات، أو منتجات، أو خدمات أو معدات مساعدة أو خارجیة لیست معتمدة
فة إلى ذلك، فإذا كانوإضا. أن ھذا العطل لیس ناتجا عن عیب في البطاریة ذاتھاRIM، وكذلك في الحاالت التي تقرر فیھاRIMصراحة أو مقدمة من

، والذيBlackBerry Solutionالعطل ناتجًا عن إخفاق المستخدم في التقید بتعلیمات السالمة المقدمة مع البطاریة أو المقدمة مع أي من مكونات
 SIM Cards(،BlackBerry(، بما في ذلك شرائح التشغیلBlackBerryالمحمول، وأي من ملحقاتBlackBerryیتكون من جھاز

Desktop Softwareوخدمة البیانات الالسلكیة المرتبطة بذلك والوثائق ،")BlackBerry Solution("فیجوز اعتبار الضمان المحدود عندئذ ،
ة للحصولبرجاء استشارة مقدم الخدمة إلیك، مشغل الشبكة أو المورد للتعرف على التعلیمات الخاص.باطًال، وإذا لم یكن باطال، فلن تسري أحكامھ

.على خدمة دعم العمالء فیما یتعلق بالبطاریة الخاصة بك

ویأتي ھذا.إن استبدال البطاریة، على النحو المنصوص علیھ في ھذا الضمان المحدود ھو التعویض الوحید المتاح لك بخصوص أیة بطاریة معیبة
ت، أو الضمانات أو الشروط، سواء كانت صریحة أو ضمنیة، بما في ذلك أيالضمان المحدود بدیًال عن جمیع اإلقرارات، أو التعھدات، أو التصدیقا

تعھد، أو شرط، أو إقرار، أو تصدیق أو ضمان بخصوص صالحیة البطاریة أو جودتھا للعرض في السوق، أو جودتھا المقبولة، أو صالحیة استعمالھا
أیة ضمانات أخرى تنشأ بحكم قانون أو عرف أو طریقة التعامل أو العاداتلھدف أو غرض معین، أو ملكیتھا أو بمنع التعرض عنھا من الغیر أو

إنك بموجب ھذا الضمان المحدود تتنازلبالتالي ف، مسئولة تجاھك، وRIM Solution Provider، والRIMوفى جمیع األحوال لن تكون.التجاریة
وعلى سبیل(یة، أو الخاصة، أو التجاریة، أو العرضیة أو الرادعة أو التابعةعن جمیع التعویضات الناجمة عن األضرار غیر المباشرة، أو االقتصاد

المثال ال الحصر، األضرار الناجمة عن خسارة األرباح ، أو اإلیرادات أو العوائد ، أو فقدان البیانات، أو األضرار الناجمة عن حاالت التأخیر أو
 علىRIM Solution Provider أوRIMصوص استخدام أو أداء البطاریة، حتى ولو كانتالناشئة عن أو بخ)اإلخفاق في تحقیق الحفظ المتوقع

وقد قصد بھذا التحدید أن یسري، وھو یسري بالفعل، على ھذه األضرار سواء كانت تمت المطالبة بھا، أو التمسك بھا أو إقامة.علم بھذه األضرار
أو خطأ تعاقدي، أو بموجب الضمان، أو بناء على أي قانون آخر أو أي شكل للمطالبة)لك اإلھمالبما في ذ(دعوى للمطالبة بھا  بناء على خطأ تقصیري

، تجاھك، أو تجاه أي طرف ثالث یطالب من خاللك أو بالنیابة عنك، سعر شراء البطاریة عند الشراء أوRIMوفى جمیع األحوال، لن تتجاوز مسئولیة.
 RIM SolutionأوRIM وتجنبًا ألي شك، ال ینطوي ھذا الضمان المحدود على أي استبعاد أو تحدید لمسئولیة.تكلفة استبدالھا، أي المبلغین أكبر

Provider عن حاالت الوفاة أو اإلصابات الشخصیة إلى الحد الذي تكون فیھ ناشئة عن إھمال من جانب RIMأو موظفیھا أو وكالئھا أو ، Rim 
Solution Provider.

فبعض الدول قد ال تسمح باستبعاد أو.نیة محددة، وقد تتمتع أیضا بحقوق أخرى تتفاوت من دولة إلى دولةضمان المحدود یمنحك حقوقًا قانوإن ھذا ال
تقیید األضرار العرضیة أو الغیر مباشرة، وقد ال تسمح بفرض قیود على مدة استمرار أي ضمان أو شرط ضمني، أو قد ال تبیح تطبیق أحكام تسمح

فلن تتأثر حقوقك القانونیة اآلمرة المقررة لك كمستھلك إلى.قیود أو االستثناءات المذكورة أعاله قد ال تسري علیكلذلك، فإن بعض ال.ببطالن الضمان
.الحد الذي تكون فیھ متمتعا بھذه الحقوق اآلمرة وفقا للقانون الذي تخضع لھ

.ن أي إخالل آخرعن أیة إخالل تنازًال مستمرًا عن ذلك اإلخالل أو انھ تنازل عRIMال یعد تنازل

یشار إلیھم( ھذا الضمان المحدودأطرافوقد اتفق.یخضع ھذا الضمان المحدود ویفسر وفق قوانین إنجلترا وویلز، باستثناء تطبیق قاعدة تنازع القوانین
یتم.دولیًا على ھذا الضمان المحدودعلى استبعاد تطبیق أحكام نصوص اتفاقیة األمم المتحدة لبیع البضائع")الطرف"والى أي منھما بـ"باألطراف"

ویكون حكم المحكم نھائیًا وملزمًا لألطراف.تسویة جمیع الخالفات والمنازعات الناشئة عن أو ذات صلة بھذا الضمان المحدود عن طریق التحكیم
صاً بخصوص تكالیف التحكیم وكیفیة تحمل كل طرفویجب أن یتضمن حكم التحكیم ن.ویكون حكم المحكم كتابیاً ومسببا).باستثناء حاالت الخطأ البین(

وما لم یكن ذلك محظورًا بموجب القانون الذي تخضع الختصاصھ، فإن.لھذه التكالیف نسبة وتناسب بالطریقة التي یقررھا المحكم باعتبارھا مناسبة
یتم تسویة النزاع عن طریق التحكیم)iv(تتم باللغة اإلنجلیزیة و)iii(وتتم وفقا للقانون اإلنجلیزي)ii(ستنعقد في لندن، إنجلترا، و)i: (إجراءات التحكیم

یفصل في التحكیم محكم واحد یتم تعیینھ طبقًا للقواعد ویتم االتفاق علیھ)v(، و")القواعد("طبقًا لقواعد وإجراءات التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة
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ریخ تعیین المحكم، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق یتم تعیین المحكم من قبل رئیس جمعیةیوما من تا)30(بالتراضي بین الطرفین خالل مدة
بناء على طلب أي من)أو أي شخص آخر یعینھ الرئیس للقیام بذلك نیابة عنھ أو عنھا(الكمبیوتر البریطانیة الذي یشغل ھذا المنصب وقت تقدیم الطلب

ینعقد في الدار البیضاء،)i: (ه محظورة بموجب القانون المحلى الذي تخضع لھ فإن التحكیم یجب أنفإذا كانت النصوص الواردة أعال.الطرفین
 )قسم المغرب(غرفة التجارة الدولیةتتم  تسویة التحكیم وفقًا لقواعد)iii(؛ وإال إذا اتفق األطراف على غیر ذلكیتم باللغة اإلنجلیزیة)ii(بالمغرب؛ و

 یومًا من تعیین الُمحكِّم، وفي حالة عدم اتفاق30صل في التحكیم ُمحكِّم واحد ُیعین وفقًا للقواعد ویوافق علیھ الطرفان خاللیف)iv(و")القواعد("
 أووال یجوز الضم أو الجمع بین أي منازعة بین األطراف. بتعیین ھذا المحكِّمرئیس المحكمة التجاریة في الدار البیضاءاألطراف على ھذا المحكم یقوم

.RIMتتعلق بأي شخص غیرك، دون موافقة كتابیة مسبقة من

إذا تقرر أن أي نص من نصوص ھذا الضمان المحدود باطل أو غیر قابل للتنفیذ، فإن بطالن أو عدم قابلیة تنفیذ ذلك النص لن یبطل أو  یجعل باقي
فسیفسر الضمان المحدود كما لو لم یكن مشتمًال على ذلك)ساسًا بالمقابلإال إذا نتج عن ذلك م(نصوص ھذا الضمان المحدود غیر قابلة للتطبیق، بل

.النص أو تلك النصوص الباطلة أو غیر القابلة  للتنفیذ، وتفسر وتنفذ تبعًا لذلك حقوق والتزامات كل طرف

سمو وذلك في حدود وجود أي تعارض أو  خالف فيإذا ترجم ھذا الضمان المحدود إلى أیة لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة، فان النص اإلنجلیزي ھو الذي ی
.المعنى بین النص اإلنجلیزي وأیة ترجمة لھ

إذا كان ھناك تضارب بین ھذا الضمان المحدود وأي ضمان موجود في مغلف البطاریة، فسوف تسري أحكام ھذا الضمان المحدود، وذلك إلى الحد
.الالزم إلزالة ھذا التضارب

برجاء مراجعة دلیل التركیب وبدء التشغیل أو دلیل بدء التشغیل،. المناسب فقطBlackBerryبطاریة مخصصة لالستخدام مع جھازإن ھذه ال:تحذیر
وأي استخدام آخر سیبطل أثر ھذا. المحمول الخاص بكBlackBerryوفق ما یكون مناسبًا، لتحدید ما إذا كانت ھذه البطاریة تتوافق مع جھاز

، بأي حال من األحوال، مسئولة تجاھك أو تجاه أي طرف ثالث عن أیة أضرار قد تلحق بك أوRIMد الخاص بالبطاریة، ولن تكونالضمان المحدو
. المحمول المناسبBlackBerryبأي طرف ثالث من جراء استخدام ھذه البطاریة مع أي جھاز أو قطعة ملحقة بخالف جھاز
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