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Obmedzená záruka na batériu 
 
Research In Motion UK Limited, vo svojom vlastnom mene a v mene Research In Motion 
Limited a pridruženej skupiny spoločností (spoločne ako „RIM“ alebo „spoločnosť RIM“), 
ako poskytovateľ externej batérie („Batéria“) dodávanej koncovému užívateľovi („VY“) 
a určenej k použitiu v spojení s Vaším konkrétnym modelom Handheld zariadenia 
BlackBerry, VÁM zaručuje, že Batéria nebude vykazovať vady v prevedení ani 
v materiáloch počas kratšieho z nasledovných období, a to: (a) do dvoch (2) rokov od 
dátumu, kedy ste si VY ako pôvodný koncový užívateľ prvýkrát zakúpili Batériu (“Záručná 
doba”) a (b), kým neporušíte (i) túto Obmedzenú záruku, (ii) akúkoľvek Obmedzenú záruku 
na Handheld zariadenie BlackBerry, (iii) akúkoľvek Obmedzenú záruku na príslušenstvo 
BlackBerry, alebo (iv) bezpečnostné informácie, ktoré sa dodávajú spolu s Batériou a/alebo 
Handheld zariadením BlackBerry, (“Záručná doba”). Táto Obmedzená záruka je neprenosná. 
Ak sa v priebehu Záručnej doby zistia na Batérii vady v prevedení alebo materiáli (ktoré 
podliehajú nižšie uvedeným obmedzeniam), Batéria bude vymenená, a to bez poplatku za 
súčiastky alebo prácu. Ak bude Batéria počas Záručnej doby vymenená, Záručná doba vyprší 
v neskorší z nasledovných dátumov: 91. deň po výmene alebo dva (2) roky od dátumu 
pôvodnej kúpy. Na základe zmluvy medzi spoločnosťou RIM a predajcom alebo 
distribútorom, od ktorého ste Batériu a/alebo Riešenie BlackBerry kúpili („Poskytovateľ 
Riešenia RIM“) bude túto Obmedzenú záruku počas Záručnej doby dodržiavať RIM alebo 
Poskytovateľ Riešenia RIM). Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na bežné 
opotrebovanie, bežné zhoršovanie stavu batérie a ani na prípady, kedy je Batéria alebo 
akýkoľvek z jej komponentov otvorený alebo opravený osobou neautorizovanou 
spoločnosťou RIM, a tiež nepokrýva výmenu Batérie z titulu jej poškodenia nesprávnym 
používaním, vlhkosťou alebo kvapalinou, umiestnenia v blízkosťou tepla alebo jej 
vystavenia teplu, nehodou, zneužitím, zanedbaním, nesprávnym používaním, ani vady 
spôsobené opravami alebo úpravami vykonanými niekým iným, ako je spoločnosť RIM. 
Obmedzená záruka sa nevzťahuje na fyzické poškodenie povrchu Batérie. Obmedzená 
záruka sa nevzťahuje na žiadne iné zariadenie než na Batériu. Táto Obmedzená záruka sa 
nevzťahuje ani na prípady, kedy je nesprávne fungovanie dôsledkom používania Batérie 
v spojení s príslušenstvom, výrobkami, službami alebo pomocnými či periférnymi 
zariadeniami, ktoré neboli výslovne schválené alebo poskytované spoločnosťou RIM, a kedy 
spoločnosť RIM konštatuje, že nesprávne fungovanie nie je spôsobené chybou v samotnej 
Batérii. Okrem toho, ak nesprávne fungovanie Batérie vyplýva z toho, že sa užívateľ neriadil 
Bezpečnostnými informáciami dodávanými spolu Batériou alebo ako súčasť Riešenia 
BlackBerry pozostávajúcom z Handheld zariadenia BlackBerry, akéhokoľvek príslušenstva 
BlackBerry, vrátane SIM kariet, Desktop Softvéru BlackBerry a príslušnej bezdrôtovej 
dátovej služby a dokumentácie (“Riešenie BlackBerry“), Obmedzená záruka sa môže stať 
neplatnou a ak sa nestane neplatnou, neuplatňuje sa. Pokyny, ako získať zákaznícku 
podporu pre VAŠU Batériu, môžete dostať u VÁŠHO poskytovateľa služieb, 
prevádzkovateľa siete alebo dodávateľa. 
 
VÝMENA BATÉRIE TAK, AKO SA UVÁDZA V TOMTO DOKUMENTE, JE 
VÝHRADNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM, KTORÝ JE VÁM K DISPOZÍCII V 
PRÍPADE CHYBNEJ BATÉRIE. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA NAHRÁDZA 
VŠETKY ĎALŠIE VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO 
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VRÁTANE AKEJKOĽVEK IMPLICITNEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY 
PREDAJNOSTI A/ALEBO KVALITY ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÉ POUŽITIE 
ALEBO ÚČEL A/ALEBO AKEJKOĽVEK IMPLICITNEJ ZÁRUKY ALEBO 
PODMIENKY NEPORUŠENIA. ANI RIM, ANI KTORÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽ 
RIEŠENIA RIM VOČI VÁM NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ A TÝMTO SA 
ZRIEKATE NÁHRADY AKEJKOĽVEK NEPRIAMEJ, EKONOMICKEJ, OSOBITNEJ, 
OBCHODNEJ, NÁHODNEJ ŠKODY, AKO AJ EXEMPLÁRNEHO ALEBO 
NÁSLEDNÉHO ODŠKODNENIA (OKREM INÉHO VRÁTANE NÁHRADY UŠLÉHO 
ZISKU, STRATY OBCHODNÉHO VÝNOSU ALEBO PRÍJMOV, STRATY DÁT, ŠKÔD 
SPÔSOBENÝCH ONESKORENÍM ALEBO STRATOU MOŽNOSTI USKUTOČNIŤ 
OČAKÁVANÉ ÚSPORY), KTORÉ VZNIKNÚ Z DÔVODU ALEBO V SÚVISLOSTI 
S POUŽITÍM ALEBO PREVÁDZKOU BATÉRIE, A TO AJ VTEDY, KEĎ 
SPOLOČNOSŤ RIM ALEBO POSKYTOVATEĽ RIEŠENIA RIM BOLI UPOZORNENÍ 
NA MOŽNOSŤ TAKEJTO ŠKODY. TOTO OBMEDZENIE SA UPLATŇUJE BEZ 
OHĽADU NA TO, ČI SA POŽADUJE NÁHRADA UVEDENÝCH ŠKÔD VZNESENÍM 
NÁROKU ALEBO PODANÍM ŽALOBY PODĽA OBČIANSKEHO (VRÁTANE 
NEDBANLIVOSTI) ALEBO OBCHODNÉHO PRÁVA ALEBO NA ZÁKLADE 
ZÁRUKY ALEBO PODĽA AKÉHOKOĽVEK INÉHO PRÁVA ALEBO FORMY 
KONANIA. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI RIM VOČI VÁM ALEBO 
AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE, KTORÁ VZNÁŠA NÁROK PROSTREDNÍCTVOM 
VÁS ALEBO VO VAŠOM MENE, NESMIE V ŽIADNOM PRÍPADE PRESIAHNUŤ 
NÁKUPNÚ CENU BATÉRIE, KTORÚ STE ZAKÚPILI, ALEBO VÝŠKU NÁKLADOV 
NA JEJ VÝMENU PODĽA TOHO, KTORÁ JE VYŠŠIA. ABY SA PREDIŠLO 
POCHYBNOSTIAM, ŽIADNE Z UVEDENÝCH USTANOVENÍ NEVYLUČUJE ANI 
NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI RIM ALEBO 
KTORÉHOKOĽVEK POSKYTOVATEĽA RIEŠENIA RIM (i) ZA SMRŤ ALEBO 
ZRANENIE OSÔB V ROZSAHU SPÔSOBENOM NEDBANLIVOSŤOU SPOLOČNOSTI 
RIM, JEJ ZAMESTNANCOV ALEBO ZÁSTUPCOV ALEBO POSKYTOVATEĽA 
RIEŠENIA RIM ALEBO (ii) DO ROZSAHU, V KTOROM SÚ PRIAMYM DÔSLEDKOM 
HRUBEJ NEDBANLIVOSTI, PODVODNÉHO NEPRAVDIVÉHO TVRDENIA ALEBO 
ÚMYSELNÉHO POCHYBENIA SPOLOČNOSTI RIM ALEBO JEJ ZAMESTNANCOV 
ČI ZÁSTUPCOV. 
 
TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM UDEĽUJE OSOBITNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, 
OKREM KTORÝCH MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA V ZÁVISLOSTI OD KRAJINY. 
NIEKTORÉ KRAJINY NEMUSIA UMOŽŇOVAŤ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE 
ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, UMOŽNIŤ 
OBMEDZENIE DOBY TRVANIA IMPLICITNEJ ZÁRUKY ALEBO ZÁRUČNÝCH 
PODMIENOK ALEBO NAOPAK MÔŽU POVOLIŤ USTANOVENIA, KTORÉ 
UMOŽŇUJÚ ZRUŠENIE ZÁRUKY. NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH 
OBMEDZENÍ ALEBO VYLÚČENÍ SA PRETO NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. 
VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA NIE SÚ TÝMTO DOTKNUTÉ. 
 
Ak sa spoločnosť RIM zriekne uplatňovania nárokov z titulu omeškania druhej strany, 
nepovažuje sa to za trvalé zrieknutie sa nárokov z titulu takéhoto alebo akéhokoľvek iného 
omeškania. 
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Táto Obmedzená záruka sa riadi a interpretuje v súlade s anglickým právom s výnimkou 
akéhokoľvek systému práva upravujúceho kolíziu právnych noriem.  Zmluvné strany sa 
dohodli, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa z uplatňovania tejto 
Obmedzenej záruky vylučuje v celom jeho rozsahu. Všetky spory vyplývajúce z tejto 
Obmedzenej záruky alebo v súvislosti s ňou, alebo s jej porušením, ukončením či 
neplatnosťou, budú rozhodnuté s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní.  
Rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné pre zmluvné strany (okrem prípadu evidentnej 
chyby).  Rozsudok rozhodcu bude písomný a odôvodnený.  V rozsudku rozhodca určí pomer 
v akom strany sporu znášajú náklady na rozhodcovské konanie.  Pokiaľ to Vaša jurisdikcia 
inak nezakazuje, rozhodcovské konanie (i) sa bude konať v Londýne, Anglicko; (ii ) bude sa 
konať podľa anglického práva; (iii) v anglickom jazyku; (iv) v súlade s Pravidlami 
rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (“pravidlá”); a (v) bude 
pojednávané jedným rozhodcom menovaným v súlade s uvedenými pravidlami a 
odsúhlaseným zmluvnými stranami do 30 dní od jeho vymenovania; v prípade, že sa 
zmluvné strany na rozhodcovi nedohodnú, rozhodcu vymenuje predseda British Computer 
Society zastávajúci funkciu v čase vznesenia požiadavky na rozhodcovské konanie (alebo 
jeho nástupca) na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany.  Žiaden spor medzi 
zmluvnými stranami ani spor, v ktorom sú účastné iné strany než Vy, nie je možné spojiť ani 
vzájomne skombinovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RIM. 
 
Ak je ustanovenie Obmedzenej záruky považované za neplatné alebo neuplatniteľné, takáto 
neplatnosť alebo neuplatniteľnosť nespôsobí neplatnosť alebo neuplatniteľnosť celej 
Obmedzenej záruky, ale (pokiaľ z nej nevyplýva neschopnosť plnenia) celá Obmedzená 
záruka bude vykladaná tak, ako keby neobsahovala príslušné neplatné alebo neuplatniteľné 
ustanovenie alebo ustanovenia, pričom práva a povinnosti každej Zmluvnej strany sa budú 
vykladať a uplatňovať v tomto zmysle.  
 
V prípade nezrovnalostí medzi touto Obmedzenou zárukou a akoukoľvek zárukou 
poskytovanou ako súčasť balenia Batérie sa v rozsahu nezrovnalostí uplatnia ustanovenia 
tejto Obmedzenej záruky.   
 
Ak preklad tejto Zmluvy do iného jazyka vyžaduje zákon, v prípade nesúladu alebo rozporu 
vo význame medzi anglickou verziou a jej prekladom je rozhodujúca anglická verzia, . 
 
UPOZORNENIE: Táto Batéria je určená VÝHRADNE pre použitie v spojení s príslušným 
Handheld zariadením BlackBerry. Pri zisťovaní kompatibility Batérie s VAŠÍM Handheld 
zariadením BlackBerry sa, prosím, riaďte VAŠOU Inštalačnou príručkou a úvodnými 
inštrukciami alebo Úvodnými inštrukciami. Akékoľvek iné použitie bude viesť k neplatnosti 
tejto Obmedzenej záruky na batériu a spoločnosť RIM nebude voči VÁM ani žiadnej tretej 
strane zodpovedať za škody, ktoré VÁM alebo akejkoľvek tretej strane vzniknú v dôsledku 
použitia Batérie v spojení  s akýmkoľvek iným zariadením alebo príslušenstvom než je 
Handheld zariadenie BlackBerry. 
 
© 2005 Research In Motion Limited. Všetky práva vyhradené. Skupiny ochranných známok, 
zobrazení, symbolov BlackBerry a RIM sú výhradným vlastníctvom Research In Motion 
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Limited. RIM, Research In Motion, ‘Always On, Always Connected’, symbol “envelope in 
motion” a logo BlackBerry sú registrované na Americkom úrade pre patenty a ochranné 
známky môžu byť predmetom prebiehajúcej registrácie alebo už zaregistrované aj v iných 
krajinách. Všetky ostatné značky, názvy výrobkov, názvy spoločností, ochranné známky 
a registračné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Handheld 
a/alebo príslušný softvér sú chránené autorským právom, medzinárodnými zmluvami 
a rôznymi patentmi vrátane jedného alebo viacerých nasledujúcich U.S. patentov: 6,278,442; 
6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. V rôznych 
krajinách sveta sú registrované alebo sú predmetom prebiehajúcej registrácie ďalšie patenty. 
Súčasný zoznam platných patentov je dostupný na internetovej adrese 
www.rim.net/patents.shtml. 
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