ขอกําหนดและเงื่อนไขของแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิม
่ เติมของแบล็คเบอรรี่ เพลยบุค

โปรดอานเอกสารนี้อยางระมัดระวังกอนจะยอมรับ
RIM
(ตามที่กําหนดขางลาง)
ยินดีใหคุณ
(ตามที่กําหนดขางลาง)
ใชขอกําหนดและเงื่อนไขของแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมของ
RIM
เปนเวลาเกาสิบ
(90)
วันนับจากวันที่คุณซื้อแบล็คเบอรรี่
เพลยบุคตัวใหม
(“แผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติม”)
เพื่อเขาถึงบริการภายใตแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมจาก
RIM
คุณจะตอง:
(1)
ดําเนินขั้นตอนการลงทะเบียนของบัญชีแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมใหแลวเสร็จ
(“บัญชีแผนบริการเพิ่มเติมของคุณ”)
และ
(2)
ยอมรับสัญญาการบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมของแบล็คเบอรรี่
เพลยบุค
(“สัญญา”)
สัญญานี้ประกอบดวยนโยบายความเปนสวนตัวของ
RIM
สัญญาอนุญาตใชแบลคเบอรรี่โซลูชั่นปจจุบันที่ใชบังคับตอคุณ
(“BBSLA”)
ซึ่งเปนสัญญาที่
RIM
RIM
ตอแบลคเบอรรี่โซลูชั่น
(เดิมเรียกวา
ไดอนุญาตใหใชซอฟทแวรและบริการของ
สัญญาอนุญาตการใชซอฟทแวรแบลคเบอรรี่)
ตามที่แกไขโดยขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาการบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมของแบล็คเบอรรี่
เพลยบุค
(“ขอกําหนดและเงื่อนไข”)
โปรดแนใจวา
คุณไดทบทวนขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้
นโยบายความเปนสวนตัวของ
RIM
และ
BBSLA
กอนจะคลิก
“ฉันตกลง”
ที่ขางลาง
สามารถอานรายละเอียดนโยบายความเปนสวนตัวของ
RIM
ไดที่
http://us.blackberry.com/legal/privacy_policy.jsp
และ
BBSLA
ไดที่

http://us.blackberry.com/legal/bbsla.jsp
สัญญามีสภาพเปนขอผูกพันทางกฎหมายระหวางคุณเปนการเฉพาะตัว
หรือหากคุณไดรับอนุญาตใหกระทําการในนามของบริษัทของคุณหรือบุคคลอื่น
หนวยงานที่ไดรับประโยชนจากการกระทําของคุณ (ในแตละกรณีคือ “คุณ”) และ Research In Motion
Limited หรือกิจการลูกหรือกิจการในเครือที่ระบุใน BBSLA ที่มีผลบังคับในเขตอํานาจกฎหมายของคุณ
(“RIM”)
ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงของคุณและใชบัญชีแผนเพิ่มเติมและบริการสนับสนุนของคุณ
(ที่กําหนดในตอนที่ 5(ก) ขางลาง) ที่ใหไวเปนสวนหนึ่งของ หรือภายใตแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม ในที่นี้
จะเรียกทั้งคุณและ RIM วา “แตละฝาย” และเรียกรวมกันวา “ทั้งสองฝาย” ซอฟตแวรใดๆ ที่ RIM
มอบใหคุณเปนบริการสนับสนุนเปน “ซอฟตแวร” และบริการสนับสนุนเปน “บริการ” และประกอบกันเปน
“แบลคเบอรรี่โซลูชั่นของคุณ” ตามที่กําหนดคําเหลานี้ไวใน BBSLA
1.

สัญญา
โดยการคลิกที่
“ฉันตกลง”
ขางลาง
คุณยอมรับวา
คุณไดอาน
เขาใจและตกลงที่จะผูกมัดตามและปฏิบัติตามสัญญา ถาคุณไมตกลงตอสัญญานี้ คุณไมอาจลงทะเบียน
เขาถึง หรือใชบริการสนับสนุนได ถาคุณมีคําถามหรือขอของใจเกี่ยวกับสัญญานี้ โปรดติดตอ RIM
ที่ legalinfo@rim.com

2.

อายุที่บรรลุนิติภาวะ
คุณตองมีทั้ง:
(ก)
มีอายุอยางนอยสิบแปด
มีอายุที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของคุณ
หรือไดรับบัญชีแผนเพิ่มเติมของคุณ

3.

คําจํากัดความ
ขอความเปนตัวพิมพใหญทั้งหมด
ในขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้จะมีความหมายตามทีก
่ ําหนดใน
ยกเวนระบุไวเปนอยางอื่นในขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้

4.

การมีสิทธิ์ตามแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม
แผนการสนับสนุนเพิ่มเติมมีผลและมอบใหคุณในประเทศที่ในตอนนี้
ใหบริการสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑที่ครอบคลุมใหม
(ที่กําหนดไวในตอนที่
5(ก)
โดยที่คุณตองไดรับบัญชีแผนเพิ่มเติมของคุณกอนหมดระยะเวลาครอบคลุม (ตามตอนที่ 6
ในกรณีที่คุณไดรับการบริการสนับสนุนในประเทศนอกเขตอํานาจกฎหมายของคุณ

RIM
ขางลาง)
ขางลาง)
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(18)

ป

และ
(ข)
จึงจะทําสัญญานี้

(ในภาษาอังกฤษ)
BBSLA

ขอกําหนดและเงื่อนไขของแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิม
่ เติมของแบล็คเบอรรี่ เพลยบุค

ขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้จะมีผลบังคับ
ดูรายการประเทศที่
ใหบริการสนับสนุนอยูในตอนนี้ไดที่ www.blackberry.com/playbookcomplimentarysupport

RIM

ถาคุณตองการบริการสําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ ของ RIM โปรดเปดไปที่ www.blackberry.com/support
5.

บริการสนับสนุน
(ก)

ภายใตแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้งโดยทางตรงและผานผูใหบริการ RIM จะใหคุณเขาถึง
การสนับสนุนทางเทคนิคบางอยางที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกับแบล็คเบอรรี่
เพลยบุคของคุณ
(ซึ่งเปน “ผลิตภัณฑแบล็คเบอรรี่ แฮนดเฮลด” ของคุณตามที่ไดกําหนดคํานี้ไวใน BBSLA)
ซอฟตแวรแบล็คเบอรรี่
แฮนดเฮลดที่ติดตั้งลวงหนาในแบล็คเบอรรี่
เพลยบุคของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑเริ่มแรก
กับตัวแกไขหรือปรับปรุงใดที่
RIM
มีใหตอซอฟตแวรแบล็คเบอรรี่
แฮนดเฮลด
และฮารดแวรประกอบในชุดที่อยูในบรรจุภัณฑเริ่มแรกของแบล็คเบอรรี่
เพลยบุค
(เรียกรวมกันวา “ผลิตภัณฑที่ครอบคลุม ”) ภายใตระยะเวลาที่ครอบคลุมที่กําหนดในตอนที่ 6
ขางลาง
(
“บริการสนับสนุน”)
ผลิตภัณฑที่ครอบคลุมไดระบุอยางชัดเจนที่จะไมรวมอุปกรณของบุคคลภายนอกที่อาจติดตั้งมาไ
วลวงหนา
บริการสนับสนุนอาจมีใหคุณผานทางโทรศัพท
และ/หรือเว็บแชต
ตามขอกําหนดของบริการสนับสนุนนั้น
RIM
และ/หรือผูใหบริการจะพยายามแกปญหาของคุณภายในขอบเขตของบริการสนับสนุนตามรายการที่
ระบุในตอนที่ 5(ข) ขางลาง แตไมอาจรับประกันการแกไขปญหาได

(ข)

ขอบเขตของบริการสนับสนุน: บริการสนับสนุนรวมถึงการตอบสนองหรือการชวยเหลือในดาน: (1)
คําถามทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักของผลิตภัณฑที่ครอบคลุม
(ไมรวมผลิตภัณฑใดๆ
ของบุคคลภายนอก)
ที่ไดเริ่มตน
และการติดตั้ง;
(2)
การสอบถามเกี่ยวกับแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมและบริการสนับสนุนทั่วไป
รวมทั้งคุณลักษณะหลักที่สนับสนุนทางเทคนิค
การลงทะเบียนและการใหสิทธิ์;
(3)
การกําหนดผลิตภัณฑที่ครอบคลุมเปนการสวนตัวของคุณ;
(4)
ความชวยเหลือทางเทคนิคดวยการแกปญหาและการกูคืนขอมูลทั้งแบบงายและในระดับสูง;
(5)
การแปลความหมายของขอความผิดพลาด;
และ
(6)
การกําหนดเวลาซอมของผลิตภัณฑที่ครอบคลุมของคุณ
และ/หรืออุปกรณที่แนบมาและอยูในบรรจุภัณฑดั้งเดิมของผลิตภัณฑที่ครอบคลุม
ตามที่ตองการ
เกี่ยวกับซอฟทแวรแบล็คเบอรรี่
แฮนดเฮลดนั้น
RIM
จะใหการสนับสนุนเฉพาะในรุนปจจุบันในเวลานั้นของสินคาแตละรายการของซอฟตแวรแบล็คเ
บอรรี่ แฮนดเฮลด และรุนกอนหนา ถัดจากรุนปจจุบันในตอนนั้นเทานั้น

(ค)

ขอจํากัด: บริการสนับสนุนไมรวมถึง:
(1)

การใหการสนับสนุนตอปญหาที่มีผลจากการใชผลิตภัณฑที่ครอบคลุมในลักษณะที่ไมไดร
ะบุอยางชัดเจนในเอกสารที่ไดจาก RIM ตามที่ RIM จะไดกําหนดโดยดุลยพินิจของ
RIM
แตเพียงผูเดียว
โดยรวมถึง
และไมจํากัดเฉพาะปญหาที่มาจากการใชงานหรือการดัดแปลงของคุณตอผลิตภัณฑที่ครอ
บคลุมในรูปแบบที่ RIM ไมตั้งใจใหใชหรือดัดแปลง;

(2)

บริการที่ตองพิจารณาปญหาที่เกิดจากการบํารุงรักษาหรือการเปลี่ยนแปลงการกําหน
ดคาที่กระทําตอ หรือจัดใหผลิตภัณฑที่ครอบคลุมของคุณโดยผูหนึ่งผูใดนอกจาก RIM;

(3)

ปญหาที่เปนผลจากปจจัยภายนอกของผลิตภัณฑ
ซอฟตแวรและบริการของ
RIM
เชนมาจาก: (1) ผลิตภัณฑของบุคคลภายนอกและ/หรือบริการของบุคคลภายนอก (2)
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ขอกําหนดและเงื่อนไขของแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิม
่ เติมของแบล็คเบอรรี่ เพลยบุค

การใชงานตอกันของผลิตภัณฑที่ครอบคลุมกับผลิตภัณฑของบุคคลภายนอกและ/หรือบริกา
รของบุคคลภายนอก (3) การเกิดเหตุสด
ุ วิสัย (รวมทั้งเหตุการณธรรมชาติ ปญหาแรงงาน
อัคคีภัย สภาพแวดลอมหรือเหตุการณหรือสถานการณอื่นนอกเหนือการควบคุมโดยตรงของ
RIM)
หรือ
(4)
ผลิตภัณฑของบุคคลภายนอก
หรือบริการของบุคคลภายนอกที่รวมอยูในผลิตภัณฑที่ครอบคลุมของคุณ;

(ง)

(4)

ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ซอฟตแวรและบริการใดๆ
ของ
RIM
นอกเหนือจากผลิตภัณฑที่ครอบคลุมหรือแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
เพื่อความชัดเจน
การบริการสนับสนุนจะไมรวมอยางชัดเจนถึงการใหขอมูลหรือบริการเกี่ยวกับแบล็คเบอรรี่
เอนเตอรไพรส เซิรฟเวอร (BES) หรือระบบเสียงมือถือ (MVS);

(5)

การใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการใช
การเขาถึง
การดาวนโหลด
การกําหนดคาและ/หรือการแกปญหาของผลิตภัณฑของบุคคลภายนอก;

(6)

ปญหาเกี่ยวกับการสูญหายหรือเสียหายของขอมูล
รวมถึง
แตไมจํากัดเฉพาะการสูญหายหรือเสียหายของขอมูลในระหวางบริการสนับสนุน; และ

(7)

การซอมแซมขอบกพรองของฮารดแวรที่ครอบคลุมโดยการรับประกันที่จํากัดของผลิต
ภัณฑที่ครอบคลุมของคุณ

การเขาถึงและชวงเวลา:
คุณสามารถรับบริการสนับสนุนโดยโทรไปที่หมายเลขโทรศัพทของบริการสนับสนุนในประเทศ
ของคุณ
ซึ่งมีรายการอยูที่
www.blackberry.com/playbookcomplimentarysupport
ชวงเวลาสนับสนุนทางโทรศัพทหรืออีเมลของ
RIM
ยังไดระบุอยูขางลางอีกดวย
หมายเลขโทรศัพท
URL
ชั่วโมงสนับสนุนทางโทรศัพท
และรูปแบบ
(รวมทั้งภาษา)
ที่ใหบริการสนับสนุนจะตัดสินใจ (และอาจเปลี่ยนแปลงได) โดย RIM ตามความเห็นโดยเฉพาะของ
RIM ในแตละชวงเวลา หาก RIM เปนผูทําการเปลี่ยนแปลง จะบังคับตามตอนที่ 13 ขางลาง

ชั่วโมงบริการสนับสนุนทางโทรศัพท
การสนับสนุนในรูปแบบเว็บอีเมล

24 ชั่วโมงตอวัน/7 วันตอสัปดาห
www.blackberry.com/playbookgettingstarted

คุณสามารถพบขอมูลที่ทันสมัยที่สุดของผูประสานงานในทองที่ไดที่
http://www.rim.com/company/contact คาบริการไรสายของบุคคลภายนอกในทองที่หรือระดับประเทศ
คาพาหะ โรมมิ่งหรือการใชขอมูลอาจเรียกเก็บจากการที่คุณโทรศัพทเขามาเพื่อรับการสนับสนุน
6.

ระยะเวลาที่ครอบคลุม
RIM
จะใหบริการสนับสนุนแกคุณสูงสุดถึงเกาสิบ
(90)
วัน
นับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑที่ครอบคลุมของคุณ
(“ระยะเวลาที่ครอบคลุม”)
อยางไรก็ตาม
บริการสนับสนุนจะเริ่มตนเฉพาะเมื่อคุณไดรับบัญชีแผนเพิ่มเติมของคุณและยอมรับสัญญาแลวเทานั้น
ตัวอยางเชน
ถาคุณไดรับบัญชีแผนเพิ่มเติมของคุณ
และยอมรับสัญญาเมื่อสามสิบ
(30)
วันนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑที่ครอบคลุม ระยะเวลาที่ครอบคลุมจะลดลงเหลือเพียงหกสิบ (60) วัน RIM
จะไมคิดคาธรรมเนียมตอการใชบริการสนับสนุน
หรือแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณในระยะเวลาที่ครอบคลุม
อยางไรก็ตาม
อาจคิดคาบริการที่มีการใชโทรศัพท
(รวมทั้งคาโทรศัพททางไกล)
ไมอาจตออายุเวลาของแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งบริการสนับสนุนได

7.

ความรับผิดชอบของคุณ คุณตกลง
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(ก)

ที่จะ:
(1)
ใหขอมูลที่เปนจริง
ถูกตอง
ทันสมัย
และครบถวนเกี่ยวกับคุณตามที่สอบถามโดยแบบพิมพลงทะเบียนที่เกี่ยวของ
รวมทั้ง
แตไมจํากัดเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ครอบคลุมของคุณ รายละเอียดการติดตอของคุณ
และการแสดงตัวตนของคุณ
(
“ขอมูลลงทะเบียน
”);
และ
(2)
คงและปรับปรุงทันทีตอขอมูลลงทะเบียนใหทันสมัยเพื่อใหเปนจริง ถูกตอง ทันสมัย และครบถวน;
และ

(ข)

เพื่อให
RIM
ไดรับขอมูลและ/หรือความชวยเหลือใดๆ
ที่
RIM
อาจรองขอหรือตองการอยางสมเหตุสมผล
เพื่อใหบริการสนับสนุนแกคุณ
วินิจฉัยปญหา
และเพื่อบรรลุหนาที่ตามสัญญา สิ่งเหลานี้ประกอบดวย และไมจํากัดเฉพาะ การให PIN
ของคุณ
หมายเลขผลิตภัณฑ
รุนของระบบปฏิบัติการ
ซอฟตแวรที่ติดตั้ง
อุปกรณรอบขางที่เชื่อมตอหรือติดตั้งบนผลิตภัณฑที่ครอบคลุมของคุณ
บันทึก
ขอความผิดพลาดที่แสดง
การกระทํากอนที่คุณจะพบกับปญหาของผลิตภัณฑที่ครอบคลุม
และขั้นตอนที่ใชเพื่อแกไขปญหาใหแก RIM ตามที่ RIM รองขอ

8.

ความปลอดภัยของบัญชีแผนเพิ่มเติม
เมื่อคุณยอมรับสัญญา
คุณจะถูกถามใหบอกที่อยูอีเมลและขอมูลลงทะเบียนอื่นๆ
ที่คุณตองการมีในสวนเกี่ยวกับบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
เพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
คุณจะสามารถเขาถึงบริการสนับสนุนที่มีภายใตแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม
ไมอาจโอนทั้งบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณหรือการเขาถึงแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมไปใหบุ
คคลอื่นได
คุณรับผิดชอบในการคงความปลอดภัยของบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
และคุณรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใตบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
คุณตกลงที่จะแจง RIM ทันทีที่คุณรูวา มีการใชบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณโดยไมมีสิทธิ์
หรือมีการฝาฝนความปลอดภัยอื่นๆ
คุณรับรูและยอมรับวา
RIM
ไมตองรับผิดตอความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไมปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน

9.

ขอมูลสวนบุคคล
อาจมีการบันทึกการสื่อสารใดๆ
กับ
RIM
บริษัทในเครือของ
RIM
และ/หรือผูใหบริการโดยทางอิเลคทรอนิกสหรือประการอื่นก็ได
เพื่อการฝกอบรม
การประกันคุณภาพ
การบริการลูกคา
และเพื่อการอางอิง
นอกจากนโยบายความเปนสวนตัวของ
RIM
และขอกําหนดกับเงื่อนไขใน BBSLA เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลแลว คุณเขาใจและยอมรับตอไปอีกวา
อาจมีการรวบรวม
ใช
ประมวลผล
สง
และเก็บขอมูลสวนบุคคลในประเทศแคนาดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นที่
RIM
กิจการในเครือของ
RIM
และผูใหบริการคงไวในอาคารสถานที่ของ RIM (ซึ่งอาจรวมถึงประเทศนอกเขตเศรษฐกิจของยุโรปก็ได)

10.

ขอกําหนด สัญญานี้และแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมจะยังคงมีผลบังคับจนถึงเวลาที่มากอน ระหวาง:
(1) วันหมดอายุของระยะเวลาที่ครอบคลุม; หรือ (2) การสิ้นสุดสัญญานี้ตามขอความตอนที่ 11 หรือ 12
ขางลาง

11.

การยกเลิกโดย
RIM
ถาคุณฝาฝนสัญญา
RIM
อาจจะ
(นอกเหนือจากสิทธิ์และการแกไขเยียวยาอื่นที่มีในสัญญา ตามกฎหมายหรือประการอื่น) ยกเลิกสัญญา
เพิกถอนแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
บัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
และงดใหบริการสนับสนุน
นอกจากนี้
RIM
อาจยกเลิกสัญญาหรือแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม
หรือทั้งสองประการ
ตามที่เห็นสมควรและตามดุลยพินิจของตนเอง
โดยมีหนังสือแจงคุณสิบ
(10)
วันลวงหนา
ไปยังที่อยูอีเมลของคุณที่ใหไวสําหรับบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
ยิ่งไปกวานี้
คุณยอมรับวา
RIM
จะไมตองรับผิดตอคุณหรือตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการยกเลิกสัญญา
แผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
บัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
หรือการจํากัดการเขาถึงของคุณไปยังบริการสนับสนุน และ/หรือระงับการใชนั้นๆ
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12.

การยกเลิกโดยคุณ
คุณอาจยกเลิกแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
บัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
และขอกําหนดกับเงื่อนไขเหลานี้ไดเสมอ
ไมวาจะมีเหตุผลใดก็ตาม
ถาคุณตองการยกเลิกแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
บัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ และขอกําหนดกับเงื่อนไขเหลานี้ คุณอาจจะ: (ก) โทรไปที่
RIM
ดวยหมายเลขโทรศัพทการบริการสนับสนุนในประเทศของคุณ
ซึ่งมีรายการอยูที่
www.blackberry.com/playbookcomplimentarysupport

13.

และแจงพนักงานของ RIM วาคุณตองการยกเลิก หรือ (ข) สงหนังสือแจง RIM วาคุณตองการยกเลิก
ไปตามที่อยูทางไปรษณียที่ 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8
การที่คุณแจงยกเลิกโดยทางอีเมลยังไมเปนการเพียงพอที่คุณจะยกเลิกแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
บัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ และขอกําหนดกับเงื่อนไขเหลานี้ เมื่อคุณแจงยกเลิกเหลานั้น
สิทธิ์ของคุณในการใชบริการสนับสนุนจะสิ้นสุด ทั้งนี้ตามขอกําหนดที่ยกเวนตามสัญญา

14.

สิทธิ์ที่จะแกไข นอกจากการที่ RIM ปรับปรุงหรือทบทวน BBSLA หรือนโยบายความเปนสวนตัวของ RIM
แลว
RIM
ยังสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือทบทวนขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้ได
เสมอตามดุลยพินิจของตนเอง
รวมทั้ง
และอาจแจงคุณถึงการปรับปรุงและการทบทวนเชนนั้นโดยวิธีการใดๆ
ที่สมเหตุสมผล
แตไมจํากัดเฉพาะโดยการเขียนประกาศรายการปรับปรุงและ/หรือการทบทวนไปที่เว็บไซตของ RIM
ที่
www.blackberry.com/legal
หรือโดยการสงอีเมลไปยังที่อยูอีเมลที่คุณมอบใหไวกับบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ
คุณยอมรับวา
คุณจะตรวจดูสัญญาเมื่อไดรับแจงการปรับปรุงและ/หรือการทบทวน
เพื่อใหแนใจวา
คุณรับรูอยางตอเนื่องถึงบริการสนับสนุนที่มอบใหคุณตามสัญญานี้
การใชบริการสนับสนุนของคุณ
(รวมทั้งเพื่อการติดตามที่เกีย
่ วกับตั๋วเปด)
จากการแจงของการปรับปรุงและ/หรือการทบทวนสัญญาเชนนั้นถือเปนการยอมรับของคุณที่มีตอการเปลี่ยน
แปลงเหลานั้น
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆตอสัญญาจะมีผลบังคับยอนกลับไปยังสิทธิ์เรียกรองหรือการพิพาทใดๆ
ที่เกี่ยวกับสัญญาที่เกิดขึ้นกอนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

15.

ขอขัดแยง
ถาขอความในตอนใดๆ
ของขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้ขัดแยงกับขอกําหนดและเงื่อนไขของ
BBSLA
หรือกับภาคผนวกหรือสวนแกไขอื่นๆ
ของ
BBSLA
แลว
ขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานั้นจะมีผลบังคับตอสวนที่ไมตรงกัน
เฉพาะในสวนที่ใชบังคับตอแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมเทานั้น

16.

ขอบังคับอื่นๆ
หากไมระบุไวเปนอยางอื่นในที่นี้แลว
จะมีการบอกกลาวใดๆ
ดังตอไปนี้ตามขอกําหนด
“คําบอกกลาว”
ที่เกี่ยวของใน
BBSLA
คุณตกลงวา
สัญญาฉบับพิมพและคําบอกกลาวใดๆ
ในรูปแบบอิเลคทรอนิกสเปนสิ่งที่ยอมรับไดในกระบวนการทางศาลและฝายปกครอง
ตามหรือเกี่ยวของกับสัญญา
ในขอบเขตเดียวกัน
และขึ้นกับเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ
ที่ไดสรางและคงไวในรูปสิ่งพิมพ
RIM
จะไมรับผิดชอบตอความบกพรองในการปฏิบัติตามหนาที่ไดเนื่องจากสาเหตุใดๆ
นอกเหนือการควบคุมของตนเอง
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