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Omejena garancija za baterijo 
 
Research In Motion UK Limited, v svojem imenu in v imenu Research In Motion Limited in 
njegovih povezanih družb v skupini (skupaj "RIM"), dobavitelj zunanje baterije ("baterija"), 
namenjene za uporabo vašega brezžičnega prenosnega izdelka BlackBerry, jamči VAM, 
končnemu uporabniku ("VI"), da bo baterija brez napak v izdelavi in materialu za obdobje, 
krajše od (a) enega (1) leta od datuma, ko je bila baterija prvič dobavljena VAM kot 
prvotnemu končnemu uporabniku in (b) obdobja, ki se konča z vašo kršitvijo (i) te omejene 
garancije, (ii) omejene garancije, priložene prenosnemu izdelku BlackBerry, (iii) katere koli 
omejene garancije, priložene priboru BlackBerry, ali (iv) varnostnih informacij, priloženih 
bateriji in/ali prenosnemu izdelku BlackBerry ("garancijski rok"). Ta omejena garancija ni 
prenosljiva. Če ima baterija napake v izdelavi ali materialu (za kar veljajo omejitve po tej 
garanciji), jo v garancijskem roku zamenjajo, ne da bi vam zaračunali dele ali delo. Če se 
baterija zamenja v garancijskem roku, se ta rok izteče na 91 dan po zamenjavi ali eno leto po 
datumu prvotnega nakupa, kar od tega nastopi pozneje. Na podlagi pogodbe med RIM in 
preprodajalcem ali distributerjem, prek katerega ste kupili baterijo in/ali rešitev BlackBerry 
("dobavitelj rešitve RIM"), bo obveznosti iz te omejene garancije v garancijskem roku izvajal 
bodisi RIM, bodisi dobavitelj rešitve RIM. Ta omejena garancija ne velja za normalno 
obrabo, običajno izpraznjenje baterije ali za primer, ko baterijo ali njen sestavni del odpre ali 
popravi nekdo, ki ga RIM za to ni pooblastil, in prav tako ne krije zamenjave baterije, 
poškodovane zaradi: napačne uporabe, vlage ali tekočine, bližine ali izpostavljenosti vročini, 
nesreče, zlorabe, malomarnosti, napačne aplikacije ali napak zaradi popravil ali prilagoditev, 
ki jih opravi kdor koli razen RIM. Ta omejena garancija ne pokriva fizičnih poškodb površine 
baterije. Ta omejena garancija ne velja za nobeno drugo opremo razen za baterijo. Ta omejena 
garancija prav tako ne velja, če je okvara posledica uporabe baterije skupaj s priborom, 
izdelki, storitvami ali pomožno ali periferno opremo, ki je RIM ni izrecno odobril ali dobavil, 
in kadar RIM ugotovi, da do okvare ni prišlo po krivdi same baterije. Če je okvara posledica 
tega, da uporabnik ni ravnal v skladu z varnostnimi informacijami, priloženimi bateriji ali 
kateremu koli sestavnemu delu rešitve BlackBerry, ki jo sestavljajo prenosni izdelek 
BlackBerry, pribor BlackBerry vključno s SIM karticami, namizna programska oprema 
BlackBerry in pripadajoča storitev brezžičnega prenosa podatkov ter dokumentacija ("rešitev 
BlackBerry"), utegne biti omejena garancija nična, če pa ni nična, se ne uporablja. Prosimo 

vas, da se obrnete na vašega izvajalca storitev prenosa podatkov, omrežnega operaterja 

ali dobavitelja za navodila, kako dobiti podporo uporabnikom za vašo baterijo. 
 
ZAMENJAVA BATERIJE, KOT JE ZAGOTOVLJENA S TO GARANCIJO, JE 
IZKLJUČNO SREDSTVO, KI GA IMATE NA VOLJO V ZVEZI S POMANJKLJIVO 
BATERIJO. TA OMEJENA GARANCIJA NADOMEŠČA VSE DRUGE IZRECNE ALI 
IMPLICITNE GARANCIJE, VKLJUČNO Z IMPLICITNO GARANCIJO ALI POGOJEM 
SPOSOBNOSTI ZA TRŽENJE IN/ALI KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA 
DOLOČENO UPORABO ALI NAMEN IN/ALI IMPLICITNO GARANCIJO ALI 
POGOJEM NEKRŠITVE. NITI RIM NITI NOBEN DOBAVITELJ REŠITVE RIM NIMA 
DO VAS NOBENE ODGOVORNOSTI; S TEM SE ODPOVEDUJETE VSEM 
ODŠKODNINAM ZA POSREDNO, GOSPODARSKO, POSLOVNO, NAKLJUČNO IN 
POSLEDIČNO ŠKODO TER ODŠKODNINI Z DODATNO GLOBO IN POSEBNI 
ODŠKODNINI (KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO 
POSLOVNIH PRIHODKOV ALI ZASLUŽKA, IZGUBO PODATKOV, ŠKODO ZARADI 
ZAMUD ALI NEREALIZIRANIH PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV), KI IZVIRAJO IZ 
UPORABE ALI DELOVANJA BATERIJE ALI SO S TEM V ZVEZI, CELO ČE SE RIM 
ALI DOBAVITELJ REŠITVE RIM ZAVEDA MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE. 
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TA OMEJITEV NAJ BI VELJALA IN VELJA NE GLEDE NA TO, ALI SO ZA TE 
ODŠKODNINE VLOŽENI ALI SE UVELJAVLJAJO ZAHTEVKI ALI TOŽBE IZ 
NASLOVA CIVILNE ODŠKODNINSKE (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI 
POGODBENE ODGOVORNOSTI, ALI IZ NASLOVA GARANCIJE, ALI PA PO 
KATEREM KOLI DRUGEM ZAKONU ALI VRSTI TOŽBE. ODGOVORNOST RIM DO 
VAS ALI DO KATERE KOLI TRETJE OSEBE, KI UVELJAVLJA ZAHTEVEK PREK 
VAS ALI V VAŠEM IMENU, NE SME V NOBENEM PRIMERU PRESEGATI KUPNINE 
BATERIJE, KI STE JO KUPILI, ALI STROŠKOV ZAMENJAVE BATERIJE, KAR OD 
TEGA ZNAŠA VEČ. V IZOGIB DVOMU NIČ V TEJ GARANCIJI NE IZKLJUČUJE ALI 
OMEJUJE ODGOVORNOSTI RIM ALI DOBAVITELJA REŠITVE RIM DO VAS V 
PRIMERU SMRTI ALI TELESNE POŠKODBE DO TAKŠNE MERE, KOLIKOR JE 
NASTALA KOT POSLEDICA MALOMARNOSTI RIM, NJEGOVIH ZAPOSLENIH ALI 
ZASTOPNIKOV ALI TAKEGA DOBAVITELJA REŠITVE RIM, ALI DO TAKŠNE 
MERE, KOLIKOR JE NASTALA KOT POSLEDICA HUDE MALOMARNOSTI, 
NAMERNE KRŠITVE ALI PREVARE Z LAŽNIMI NAVEDBAMI NA STRANI RIM, 
NJEGOVIH ZAPOSLENIH ALI ZASTOPNIKOV ALI TAKEGA DOBAVITELJA 
REŠITVE RIM. 
 
TA OMEJENA GARANCIJA VAM PODELJUJE POSEBNE PRAVICE, VI SAMI PA 
IMATE MORDA TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE OD DRŽAVE DO DRŽAVE 
RAZLIKUJEJO. NEKATERE DRŽAVE MORDA NE DOVOLIJO IZKLJUČITVE ALI 
OMEJITVE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, NE DOVOLIJO OMEJITVE 
GLEDE TEGA, KAKO DOLGO TRAJA IMPLICITNA GARANCIJA ALI POGOJ, ALI PA 
DOPUŠČAJO DOLOČBE, S KATERIMI SE GARANCIJA LAHKO RAZVELJAVI. TAKO 
NEKATERE OD GORNJIH OMEJITEV ALI IZKLJUČITEV MORDA NE VELJAJO ZA 
VAS. VAŠE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH IMATE KOT POTROŠNIK, NISO 
PRIZADETE: 
 
Odpoved RIM pravicam iz naslova kakršne koli kršitve se ne šteje za trajno odpoved 
pravicam iz naslova take kršitve ali odpoved pravicam iz naslova katere koli druge kršitve. 
 
TO OMEJENO GARANCIJO UREJA ANGLEŠKO PRAVO IN SE RAZLAGA V 
SKLADU Z NJIM, RAZEN DOLOČB, KI UREJAJO KOLIZIJO ZAKONOV. Pogodbenici 
soglašata, da je Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga s 
tem v celoti izključena iz uporabe za to omejeno garancijo. VSE SPORE, KI IZVIRAJO IZ 
TE OMEJENE GARANCIJE ALI SO V ZVEZI Z NJO ALI IZVIRAJO IZ NJENE 
KRŠITVE, ODPOVEDI ALI NEVELJAVNOSTJ, DOKONČNO RAZREŠI ARBITRAŽA. 
Odločitev arbitra je dokončna in zavezujoča za obe pogodbenici (razen v primeru očitne 
pomote). Arbitražna odločba mora biti izdelana v pisni obliki in mora navajati razloge. V 
arbitražni odločbi so določeni stroški arbitraže, ki jih morata plačati pogodbenici, v takšnem 
razmerju, kot ga arbiter šteje za ustrezno. Razen če ni pod VAŠO jurisdikcijo to po zakonu 
prepovedano: (i) poteka arbitraža v Londonu, Anglija; (ii) se vodi arbitraža po angleškem 
pravu; (iii) poteka arbitraža v angleškem jeziku; (iv) arbiter razreši spor v skladu z 
Arbitražnim pravilnikom Mednarodne trgovinske zbornice ("Pravilnik") in (v) arbitražo vodi 
en sam arbiter, ki je imenovan v skladu z omenjenim pravilnikom in ga morata pogodbenici 
obojestransko potrditi v 30 dneh po takem imenovanju; v nasprotnem primeru arbitra imenuje 
vsakokratni predsednik Britanskega računalniškega društva (ali njegovega naslednika) na 
predlog katere koli pogodbenice. Če so pod VAŠO jurisdikcijo določila gornjega stavka 
prepovedana po zakonu ali če arbitražna odločba, izdana pod pogoji prejšnjega stavka pod 
vašo jurisdikcijo ne bi bila izvršljiva: (i) poteka arbitraža v Ljubljani, Slovenija; (ii) poteka 
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arbitraža v angleškem jeziku; (iii) arbiter razreši spor v skladu s Poslovnikom Stalnega 
arbitražnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije ("arbitražno sodišče") in (v) arbitražo 
vodi en sam arbiter, ki ga imenuje arbitražno sodišče. Nobenega spora med pogodbenicama 
ali spora, v katerega je vpletena katera koli druga oseba razen vas, se ne sme združiti ali 
obravnavati skupaj brez predhodnega pisnega soglasja RIM. 

 
Če določba te omejene garancije velja za neveljavno ali neizvršljivo, takšna neveljavnost ali 
neizvršljivost ne povzroči neveljavnosti ali neizvršljivosti celotne omejene garancije, temveč 
(razen če bi to povzročilo neodplačnost) se celotna omejena garancija razlaga tako, kot da ne 
vsebuje takšne neveljavne ali neizvršljive določbe ali določb, pravice in obveznosti vsake 
pogodbenice pa se razlagajo in uveljavljajo v skladu s tem. 
 
Če obstaja neskladje med to omejeno garancijo in katero koli garancijo, ki jo vsebuje 
embalaža baterije, se do obsega takšnega neskladja uporabljajo določbe te omejene garancije.  
 
 
OPOZORILO: Ta baterija je namenjena SAMO za uporabo v povezavi z ustreznim 
prenosnim izdelkom BlackBerry. Prosimo vas, da proučite VAŠ priročnik za namestitev in 

začetek uporabe ali priročnik za začetek uporabe, ki ste ga prejeli, in ugotovite, ali je ta 
baterija kompatibilna z VAŠIM prenosnim izdelkom BlackBerry. Z vsako drugo uporabo 
boste razveljavili to omejeno garancijo za baterijo, RIM pa ne bo na noben način ne VAM ne 
nobeni tretji osebi odgovoren za škodo, ki jo utegnete VI ali taka tretja oseba utrpeti kot 
posledica uporabe te baterije v povezavi s kakršno koli napravo ali priborom, razen 
ustreznega prenosnega izdelka BlackBerry. 
 
(c) 2005 Research In Motion Limited. Vse pravice pridržane. Družini znakov, slik in 
simbolov BlackBerry and RIM sta v izključni lasti Research In Motion Limited. RIM, 
Research In Motion, "Always On, Always Connected" (vedno vključen, vedno priključen), 
simbol "ovojnica v gibanju" ("envelope in motion") in logotip BlackBerry so registrirani pri 
Uradu za patente in znamke ZDA in so mogoče prijavljeni ali registrirani v drugih državah. 
Vse druge trgovske znamke, imena izdelkov, imena družb, blagovne znamke in storitvene 
znamke so last ustreznih drugih imetnikov. Prenosni izdelek in/ali pripadajoča programska 
oprema sta zaščitena z avtorskimi pravicami, mednarodnimi sporazumi in različnimi patenti, 
vključno z enim ali več naslednjih patentov ZDA: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 
6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. Drugi patenti so registrirani ali 
prijavljeni v različnih državah po vsem svetu. Prosimo vas, da obiščete 
www.rim.net/patents.shtml in si ogledate vsakokratni seznam veljavnih patentov.  
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