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โปรดอ�านเอกสารน้ีอย�างระมัดระวังก�อนจะยอมรับ 

RIM (ตามท่ีกําหนดขางลาง) ยินดีใหคุณ (ตามท่ีกําหนดขางลาง) 
ใชขอกําหนดและเง่ือนไขของแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมของ RIM เปนเวลาเกาสิบ (90) 
วันนับจากวันท่ีคุณซื้อแบล็คเบอรรี่ เพลยบุคตัวใหม (“แผนบริการสนับสนุนลูกค�าเพ่ิมเติม”) 
เพื่อเขาถึงบริการภายใตแผนบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมจาก RIM คุณจะตอง: (1) 
ดําเนินข้ันตอนการลงทะเบียนของบัญชีแผนบริการสนับสนุนลูกค�าเพ่ิมเติมให�แล�วเสร็จ 
(“บัญชีแผนบริการเพ่ิมเติมของคุณ”) และ (2) 
ยอมรับสัญญาการบริการสนับสนุนลูกคาเพิ่มเติมของแบล็คเบอร�ร่ี เพลย�บุ�ค (“สัญญา”) 
สัญญาน้ีประกอบดวยนโยบายความเปนสวนตัวของ RIM 
สัญญาอนุญาตใชแบลคเบอรรี่โซลูช่ันปจจุบันท่ีใชบังคับตอคุณ (“BBSLA”) ซึ่งเปนสัญญาท่ี RIM 
ไดอนุญาตใหใชซอฟทแวรและบริการของ RIM ตอแบลคเบอรรี่โซลูช่ัน (เดิมเรียกวา 
สัญญาอนุญาตการใช�ซอฟท�แวร�แบลคเบอร�ร่ี) 
ตามท่ีแกไขโดยข�อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาการบริการสนับสนุนลูกค�าเพ่ิมเติมของแบล็คเบอร�ร่ี 
เพลย�บุ�ค (“ข�อกําหนดและเง่ือนไข”) โปรดแนใจวา คุณไดทบทวนขอกําหนดและเงื่อนไขเหลาน้ี 
นโยบายความเปนสวนตัวของ RIM และ BBSLA ก�อนจะคลิก “ฉันตกลง” ท่ีขางลาง 
สามารถอ�านรายละเอียดนโยบายความเปนสวนตัวของ RIM ไดท่ี 
http://us.blackberry.com/legal/privacy_policy.jsp และ BBSLA ไดท่ี 
http://us.blackberry.com/legal/bbsla.jsp 

สัญญามีสภาพเป�นข�อผูกพันทางกฎหมายระหว�างคุณเป�นการเฉพาะตัว 
หรือหากคุณได�รับอนุญาตให�กระทําการในนามของบริษัทของคุณหรือบุคคลอ่ืน 
หน�วยงานท่ีได�รับประโยชน�จากการกระทําของคุณ (ในแตละกรณีคือ “คุณ”) และ Research In Motion 
Limited หรอืกิจการลูกหรอืกิจการในเครือที่ระบุใน BBSLA ท่ีมีผลบังคับในเขตอํานาจกฎหมายของคุณ 
(“RIM”) ท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึงของคุณและใชบัญชีแผนเพิ่มเติมและบริการสนับสนุนของคุณ 
(ท่ีกําหนดในตอนที่ 5(ก) ขางลาง) ท่ีใหไวเปนสวนหน่ึงของ หรือภายใต�แผนการสนับสนุนเพ่ิมเติม ในท่ีน้ี 
จะเรียกท้ังคุณและ RIM วา “แต�ละฝ�าย” และเรียกรวมกันวา “ท้ังสองฝ�าย” ซอฟตแวรใดๆ ท่ี RIM 
มอบใหคุณเปนบริการสนับสนุนเปน “ซอฟตแวร” และบริการสนับสนุนเปน “บริการ” และประกอบกันเปน 
“แบลคเบอรรี่โซลูช่ันของคุณ” ตามท่ีกําหนดคําเหล�าน้ีไว�ใน BBSLA 

1. สัญญา โดยการคลิกท่ี “ฉันตกลง” ขางลาง คุณยอมรับวา คุณไดอาน 
เขาใจและตกลงที่จะผูกมัดตามและปฏิบัติตามสัญญา ถ�าคุณไม�ตกลงต�อสัญญาน้ี คุณไม�อาจลงทะเบียน 
เข�าถึง หรือใช�บริการสนับสนุนได� ถ�าคุณมีคําถามหรือข�อข�องใจเก่ียวกับสัญญาน้ี โปรดติดต�อ RIM 
ท่ี legalinfo@rim.com 

2. อายุท่ีบรรลุนิติภาวะ คุณต�องมีท้ัง: (ก) มีอายุอยางนอยสิบแปด (18) ป และ (ข) 
มีอายุท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของคุณ จึงจะทําสัญญาน้ี 
หรือได�รับบัญชีแผนเพ่ิมเติมของคุณ 

3. คําจํากัดความ ข�อความเป�นตัวพิมพ�ใหญ�ท้ังหมด (ในภาษาอังกฤษ) 
ในขอกําหนดและเง่ือนไขเหลาน้ีจะมีความหมายตามทีก่ําหนดใน BBSLA 
ยกเวนระบุไวเปนอยางอื่นในขอกําหนดและเง่ือนไขเหลาน้ี 

4. การมีสิทธ์ิตามแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
แผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมมีผลและมอบให�คุณในประเทศท่ีในตอนน้ี RIM 
ใหบริการสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมใหม (ท่ีกําหนดไวในตอนที่ 5(ก) ขางลาง) 
โดยที่คุณต�องไดรับบัญชีแผนเพิ่มเติมของคุณกอนหมดระยะเวลาครอบคลุม (ตามตอนท่ี 6 ขางลาง) 
ในกรณีท่ีคุณได�รับการบริการสนับสนุนในประเทศนอกเขตอํานาจกฎหมายของคุณ 
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ข�อกําหนดและเง่ือนไขเหล�าน้ีจะมีผลบังคับ ดูรายการประเทศท่ี RIM 
ใหบริการสนับสนุนอยูในตอนน้ีไดท่ี www.blackberry.com/playbookcomplimentarysupport 

ถ�าคุณต�องการบริการสําหรับผลิตภัณฑ�อ่ืนๆ ของ RIM โปรดเปดไปที่ www.blackberry.com/support 

5. บริการสนับสนุน 

(ก) ภายใต�แผนการสนับสนุนเพ่ิมเติม ท้ังโดยทางตรงและผ�านผู�ให�บริการ RIM จะใหคุณเขาถึง 
การสนับสนุนทางเทคนิคบางอย�างท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะกับแบล็คเบอร�ร่ี เพลย�บุ�คของคุณ 
(ซึ่งเปน “ผลิตภัณฑแบล็คเบอรรี่ แฮนดเฮลด” ของคุณตามที่ไดกําหนดคาํน้ีไวใน BBSLA) 
ซอฟตแวรแบล็คเบอรรี่ แฮนดเฮลดท่ีติดตั้งลวงหนาในแบล็คเบอรรี ่
เพลยบุคของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑเริ่มแรก กับตัวแกไขหรือปรับปรุงใดที่ RIM 
มีใหตอซอฟต �แวร�แบล็คเบอร�ร่ี แฮนด�เฮลด� 
และฮาร�ดแวร�ประกอบในชุดท่ีอยู�ในบรรจุภัณฑ�เร่ิมแรกของแบล็คเบอร�ร่ี เพลย�บุ�ค 
(เรียกรวมกันวา “ผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุม ”) ภายใตระยะเวลาที่ครอบคลุมท่ีกําหนดในตอนที่ 6 
ขางลาง ( “บริการสนับสนุน”) 
ผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุมได�ระบุอย�างชัดเจนท่ีจะไม�รวมอุปกรณ�ของบุคคลภายนอกท่ีอาจติดต้ังมาไ
ว�ล�วงหน�า บริการสนับสนุนอาจมีให�คุณผ�านทางโทรศัพท� และ/หรือเว็บแชต 
ตามข�อกําหนดของบริการสนับสนุนน้ัน RIM 
และ/หรือผูใหบริการจะพยายามแกปญหาของคุณภายในขอบเขตของบริการสนับสนุนตามรายการท่ี
ระบุในตอนท่ี 5(ข) ขางลาง แต�ไม�อาจรับประกันการแก�ไขป�ญหาได� 

(ข) ขอบเขตของบริการสนับสนุน: บริการสนับสนุนรวมถึงการตอบสนองหรือการชวยเหลือในดาน: (1) 
คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักของผลิตภัณฑท่ีครอบคลุม (ไมรวมผลิตภณัฑใดๆ 
ของบุคคลภายนอก) ท่ีไดเริ่มตน และการติดตั้ง; (2) 
การสอบถามเก่ียวกับแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมและบริการสนับสนุนท่ัวไป 
รวมท้ังคุณลักษณะหลักท่ีสนับสนุนทางเทคนิค การลงทะเบียนและการให�สิทธ์ิ; (3) 
การกําหนดผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมเปนการสวนตวัของคุณ; (4) 
ความชวยเหลอืทางเทคนิคดวยการแกปญหาและการกูคืนขอมูลทั้งแบบงายและในระดับสูง; (5) 
การแปลความหมายของข�อความผิดพลาด; และ (6) 
การกําหนดเวลาซอมของผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมของคุณ 
และ/หรืออุปกรณท่ีแนบมาและอยูในบรรจุภัณฑดั้งเดิมของผลิตภัณฑท่ีครอบคลุม ตามท่ีตองการ 
เกี่ยวกับซอฟทแวรแบล็คเบอรรี่ แฮนดเฮลดนั้น RIM 
จะใหการสนับสนุนเฉพาะในรุนปจจุบันในเวลาน้ันของสินค�าแต�ละรายการของซอฟต�แวร�แบล็คเ
บอร�ร่ี แฮนด�เฮลด� และรุ�นก�อนหน�า ถัดจากรุ�นป�จจุบันในตอนน้ันเท�าน้ัน 

(ค) ข�อจํากัด: บริการสนับสนุนไมรวมถึง: 

(1) การให�การสนับสนุนต�อป�ญหาท่ีมีผลจากการใช�ผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุมในลักษณะท่ีไม�ได�ร
ะบุอย�างชัดเจนในเอกสารท่ีได�จาก RIM ตามท่ี RIM จะไดกําหนดโดยดุลยพินิจของ 
RIM แต�เพียงผู�เดียว โดยรวมถึง 
และไมจํากัดเฉพาะปญหาท่ีมาจากการใชงานหรือการดัดแปลงของคุณตอผลติภัณฑท่ีครอ
บคลุมในรูปแบบท่ี RIM ไมตั้งใจใหใชหรอืดัดแปลง; 

(2) บริการท่ีต�องพิจารณาป�ญหาท่ีเกิดจากการบํารุงรักษาหรือการเปล่ียนแปลงการกําหน
ดค�าท่ีกระทําต�อ หรือจัดให�ผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุมของคุณโดยผู�หน่ึงผู�ใดนอกจาก RIM;  

(3) ป�ญหาท่ีเป�นผลจากป�จจัยภายนอกของผลิตภัณฑ� ซอฟต�แวร�และบริการของ RIM 
เชนมาจาก: (1) ผลิตภัณฑของบุคคลภายนอกและ/หรือบริการของบุคคลภายนอก (2) 
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การใชงานตอกันของผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมกับผลิตภัณฑ�ของบุคคลภายนอกและ/หรือบริกา
รของบุคคลภายนอก (3) การเกิดเหตุสุดวิสัย (รวมทั้งเหตุการณธรรมชาต ิ ปญหาแรงงาน 
อัคคีภัย สภาพแวดลอมหรอืเหตุการณหรือสถานการณอื่นนอกเหนือการควบคุมโดยตรงของ 
RIM) หรือ (4) ผลิตภัณฑของบุคคลภายนอก 
หรือบริการของบุคคลภายนอกที่รวมอยู�ในผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุมของคุณ; 

(4) ป�ญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ� ซอฟต�แวร�และบริการใดๆ ของ RIM 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมหรอืแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ 
เพื่อความชัดเจน 
การบริการสนับสนุนจะไมรวมอยางชัดเจนถึงการใหขอมูลหรือบริการเกี่ยวกับแบล็คเบอรรี่ 
เอนเตอร�ไพรส� เซิร�ฟเวอร� (BES) หรือระบบเสียงมือถือ (MVS); 

(5) การให�การสนับสนุนเก่ียวกับการใช� การเข�าถึง การดาวน�โหลด 
การกําหนดค�าและ/หรือการแกปญหาของผลิตภัณฑของบุคคลภายนอก; 

(6) ป�ญหาเก่ียวกับการสูญหายหรือเสียหายของข�อมูล รวมถึง 
แต�ไม�จํากัดเฉพาะการสูญหายหรือเสียหายของข�อมูลในระหว�างบริการสนับสนุน; และ 

(7) การซ�อมแซมข�อบกพร�องของฮาร�ดแวร�ท่ีครอบคลุมโดยการรับประกันท่ีจํากัดของผลิต
ภัณฑ�ท่ีครอบคลุมของคุณ 

(ง) การเข�าถึงและช�วงเวลา: 
คุณสามารถรับบริการสนับสนุนโดยโทรไปท่ีหมายเลขโทรศัพท�ของบริการสนับสนุนในประเทศ
ของคุณ ซ่ึงมีรายการอยู�ท่ี www.blackberry.com/playbookcomplimentarysupport 
ช�วงเวลาสนับสนุนทางโทรศัพท�หรืออีเมลของ RIM ยังได�ระบุอยูขางลางอีกดวย 
หมายเลขโทรศัพท URL ชั่วโมงสนับสนุนทางโทรศัพท และรูปแบบ (รวมทั้งภาษา) 
ท่ีใหบริการสนับสนุนจะตัดสินใจ (และอาจเปลี่ยนแปลงได) โดย RIM ตามความเห็นโดยเฉพาะของ 
RIM ในแตละชวงเวลา หาก RIM เปนผูทําการเปลี่ยนแปลง จะบังคับตามตอนที่ 13 ขางลาง  

ช่ัวโมงบริการสนับสนุนทางโทรศัพท� 24 ชั่วโมงตอวัน/7 วันตอสัปดาห 
การสนับสนุนในรูปแบบเว็บอีเมล www.blackberry.com/playbookgettingstarted  

คุณสามารถพบข�อมูลท่ีทันสมัยท่ีสุดของผู�ประสานงานในท�องท่ีได�ท่ี 
http://www.rim.com/company/contact ค�าบริการไร�สายของบุคคลภายนอกในท�องท่ีหรือระดับประเทศ 
ค�าพาหะ โรมม่ิงหรือการใช�ข�อมูลอาจเรียกเก็บจากการท่ีคุณโทรศัพท�เข�ามาเพ่ือรับการสนับสนุน  

6. ระยะเวลาท่ีครอบคลุม RIM จะใหบริการสนับสนุนแกคุณสูงสุดถึงเกาสิบ (90) วัน 
นับจากวันท่ีคุณซื้อผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมของคุณ (“ระยะเวลาท่ีครอบคลุม”) อยางไรก็ตาม 
บริการสนับสนุนจะเร่ิมต�นเฉพาะเม่ือคุณได�รับบัญชีแผนเพ่ิมเติมของคุณและยอมรับสัญญาแล�วเท�าน้ัน 
ตัวอย�างเช�น ถ�าคุณได�รับบัญชีแผนเพ่ิมเติมของคุณ และยอมรับสัญญาเม่ือสามสิบ (30) 
วันนับจากวันท่ีคุณซื้อผลิตภัณฑท่ีครอบคลุม ระยะเวลาที่ครอบคลุมจะลดลงเหลือเพียงหกสิบ (60) วัน RIM 
จะไมคิดค�าธรรมเนียมตอการใชบริการสนับสนุน 
หรือแผนการสนับสนุนเพิ่มเตมิของคุณในระยะเวลาที่ครอบคลุม อยางไรก็ตาม 
อาจคิดคาบริการท่ีมีการใชโทรศัพท (รวมท้ังคาโทรศัพททางไกล) 
ไม�อาจต�ออายุเวลาของแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติม รวมท้ังบริการสนับสนุนได�  

7. ความรับผิดชอบของคุณ คุณตกลง 
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(ก) ท่ีจะ: (1) ใหขอมูลท่ีเปนจริง ถูกต�อง ทันสมัย 
และครบถวนเกี่ยวกับคุณตามท่ีสอบถามโดยแบบพิมพลงทะเบียนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง 
แต�ไม�จํากัดเฉพาะข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุมของคุณ รายละเอียดการติดต�อของคุณ 
และการแสดงตัวตนของคุณ ( “ข�อมูลลงทะเบียน ”); และ (2) 
คงและปรับปรุงทันทีตอขอมูลลงทะเบียนใหทันสมัยเพื่อใหเปนจริง ถูกต�อง ทันสมัย และครบถวน; 
และ 

(ข) เพ่ือให� RIM ไดรับขอมูลและ/หรือความชวยเหลือใดๆ ท่ี RIM 
อาจรองขอหรือตองการอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหบริการสนับสนุนแกคุณ วินิจฉัยปญหา 
และเพ่ือบรรลุหน�าท่ีตามสัญญา ส่ิงเหล�าน้ีประกอบด�วย และไม�จํากัดเฉพาะ การให� PIN 
ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ� รุ�นของระบบปฏิบัติการ ซอฟต�แวร�ท่ีติดต้ัง 
อุปกรณ�รอบข�างท่ีเช่ือมต�อหรือติดต้ังบนผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุมของคุณ บันทึก 
ข�อความผิดพลาดท่ีแสดง การกระทําก�อนท่ีคุณจะพบกับป�ญหาของผลิตภัณฑ�ท่ีครอบคลุม 
และข้ันตอนท่ีใช�เพ่ือแก�ไขป�ญหาให�แก� RIM ตามท่ี RIM รองขอ 

8. ความปลอดภัยของบัญชีแผนเพ่ิมเติม เม่ือคุณยอมรับสัญญา 
คุณจะถูกถามให�บอกท่ีอยู�อีเมลและข�อมูลลงทะเบียนอ่ืนๆ 
ท่ีคุณต�องการมีในส�วนเก่ียวกับบัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
เพ่ือเป�นส�วนหน่ึงของกระบวนการลงทะเบียนบัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
เม่ือส้ินสุดการลงทะเบียนบัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
คุณจะสามารถเข�าถึงบริการสนับสนุนท่ีมีภายใต�แผนการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
ไม�อาจโอนท้ังบัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณหรือการเข�าถึงแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมไปให�บุ
คคลอ่ืนได� คุณรับผิดชอบในการคงความปลอดภัยของบัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
และคุณรับผิดชอบอย�างเต็มท่ีต�อกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนภายใต�บัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
คุณตกลงท่ีจะแจ�ง RIM ทันทีท่ีคุณรูวา มีการใช�บัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณโดยไม�มีสิทธ์ิ 
หรือมีการฝ�าฝ�นความปลอดภัยอ่ืนๆ คุณรับรู�และยอมรับว�า RIM 
ไมตองรับผิดตอความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ ท่ีเกิดจากการท่ีคุณไมปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน 

9. ข�อมูลส�วนบุคคล อาจมีการบันทึกการส่ือสารใดๆ กับ RIM บริษัทในเครือของ RIM 
และ/หรือผูใหบริการโดยทางอิเลคทรอนกิสหรือประการอื่นก็ได เพื่อการฝกอบรม การประกันคุณภาพ 
การบริการลูกคา และเพื่อการอางอิง นอกจากนโยบายความเปนสวนตัวของ RIM 
และขอกําหนดกับเง่ือนไขใน BBSLA เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลแลว คุณเขาใจและยอมรับต�อไปอีกว�า 
อาจมีการรวบรวม ใช� ประมวลผล ส�ง และเก็บข�อมูลส�วนบุคคลในประเทศแคนาดา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนท่ี RIM กิจการในเครือของ RIM 
และผูใหบริการคงไวในอาคารสถานท่ีของ RIM (ซ่ึงอาจรวมถึงประเทศนอกเขตเศรษฐกิจของยุโรปก็ได) 

10. ข�อกําหนด สัญญาน้ีและแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมจะยังคงมีผลบังคับจนถึงเวลาท่ีมาก�อน ระหว�าง: 
(1) วันหมดอายุของระยะเวลาท่ีครอบคลุม; หรือ (2) การส้ินสุดสัญญาน้ีตามขอความตอนที่ 11 หรือ 12 
ขางลาง 

11. การยกเลิกโดย RIM ถ�าคุณฝ�าฝ�นสัญญา RIM อาจจะ 
(นอกเหนือจากสิทธิ์และการแก�ไขเยียวยาอื่นท่ีมีในสัญญา ตามกฎหมายหรือประการอ่ืน) ยกเลิกสัญญา 
เพิกถอนแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ บัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ 
และงดใหบริการสนับสนุน นอกจากนี้ RIM อาจยกเลิกสัญญาหรือแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม 
หรือทั้งสองประการ ตามท่ีเห็นสมควรและตามดุลยพินิจของตนเอง โดยมีหนังสือแจ�งคุณสิบ (10) 
วันลวงหนา ไปยังที่อยูอีเมลของคุณท่ีใหไวสําหรับบัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ ยิ่งไปกวาน้ี 
คุณยอมรับวา RIM จะไมตองรับผิดตอคุณหรือตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการยกเลิกสัญญา 
แผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ บัญชีแผนการสนับสน ุนเพ่ิมเติมของคุณ 
หรือการจํากัดการเข�าถึงของคุณไปยังบริการสนับสนุน และ/หรือระงับการใชนั้นๆ 
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12. การยกเลิกโดยคุณ คุณอาจยกเลิกแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
บัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ และข�อกําหนดกับเง่ือนไขเหล�าน้ีได�เสมอ 
ไม�ว�าจะมีเหตุผลใดก็ตาม ถ�าคุณต�องการยกเลิกแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
บัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ และข�อกําหนดกับเง่ือนไขเหล�าน้ี คุณอาจจะ: (ก) โทรไปท่ี 
RIM ดวยหมายเลขโทรศัพทการบริการสนับสนุนในประเทศของคุณ ซึ่งมีรายการอยูท่ี 
www.blackberry.com/playbookcomplimentarysupport 

13.  และแจ�งพนักงานของ RIM วาคุณตองการยกเลิก หรือ (ข) สงหนังสือแจง RIM วาคุณตองการยกเลิก 
ไปตามท่ีอยูทางไปรษณียท่ี 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8 
การท่ีคุณแจงยกเลิกโดยทางอีเมลยังไมเปนการเพียงพอที่คุณจะยกเลิกแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ 
บัญชีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมของคุณ และข�อกําหนดกับเง่ือนไขเหล�าน้ี เม่ือคุณแจ�งยกเลิกเหล�าน้ัน 
สิทธ์ิของคุณในการใช�บริการสนับสนุนจะส้ินสุด ท้ังน้ีตามข�อกําหนดท่ียกเว�นตามสัญญา 

14. สิทธ์ิท่ีจะแก�ไข นอกจากการท่ี RIM ปรับปรุงหรือทบทวน BBSLA หรือนโยบายความเปนสวนตัวของ RIM 
แลว RIM ยังสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับปรุงหรือทบทวนข�อกําหนดและเง่ือนไขเหล�าน้ีได� 
เสมอตามดุลยพินิจของตนเอง 
และอาจแจ�งคุณถึงการปรับปรุงและการทบทวนเช�นน้ันโดยวิธีการใดๆ ท่ีสมเหตุสมผล รวมท้ัง 
แต�ไม�จํากัดเฉพาะโดยการเขียนประกาศรายการปรับปรุงและ/หรือการทบทวนไปที่เว็บไซตของ RIM 
ท่ี www.blackberry.com/legal 
หรือโดยการส�งอีเมลไปยังท่ีอยู�อีเมลท่ีคุณมอบให�ไว�กับบัญชีแผนการสนับสนุนเพ่ิมเติมของคุณ 
คุณยอมรับว�า คุณจะตรวจดูสัญญาเม่ือได�รับแจ�งการปรับปรุงและ/หรือการทบทวน เพื่อใหแนใจวา 
คุณรับรู�อย�างต�อเน่ืองถึงบริการสนับสนุนท่ีมอบให�คุณตามสัญญาน้ี การใช�บริการสนับสนุนของคุณ 
(รวมทั้งเพื่อการติดตามที่เกีย่วกับตั๋วเปด) 
จากการแจงของการปรับปรุงและ/หรือการทบทวนสัญญาเชนน้ันถือเปนการยอมรับของคุณท่ีมีตอการเปลี่ยน
แปลงเหลาน้ัน 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญใดๆต�อสัญญาจะมีผลบังคับย�อนกลับไปยังสิทธ์ิเรียกร�องหรือการพิพาทใดๆ 
ท่ีเก่ียวกับสัญญาท่ีเกิดข้ึนก�อนการเปล่ียนแปลงน้ันๆ 

15. ข�อขัดแย�ง ถ�าข�อความในตอนใดๆ 
ของข�อกําหนดและเง่ือนไขเหล�าน้ีขัดแย�งกับข�อกําหนดและเง่ือนไขของ BBSLA 
หรือกับภาคผนวกหรือสวนแกไขอ่ืนๆ ของ BBSLA แลว 
ขอกําหนดและเงื่อนไขเหลาน้ันจะมีผลบังคับตอสวนท่ีไมตรงกัน 
เฉพาะในสวนท่ีใชบังคับตอแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมเทาน้ัน  

16. ข�อบังคับอ่ืนๆ หากไม�ระบุไว�เป�นอย�างอ่ืนในท่ีน้ีแล�ว จะมีการบอกกล�าวใดๆ 
ดังต�อไปน้ีตามข�อกําหนด “คําบอกกล�าว” ท่ีเก่ียวข�องใน BBSLA คุณตกลงวา 
สัญญาฉบับพิมพและคําบอกกล�าวใดๆ 
ในรูปแบบอิเลคทรอนิกสเปนส่ิงที่ยอมรับไดในกระบวนการทางศาลและฝายปกครอง 
ตามหรือเกี่ยวของกับสัญญา ในขอบเขตเดียวกัน 
และข้ึนกับเง่ือนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีได�สร�างและคงไว�ในรูปส่ิงพิมพ� 
RIM จะไมรับผดิชอบตอความบกพร�องในการปฏิบัติตามหนาท่ีไดเนื่องจากสาเหตุใดๆ 
นอกเหนือการควบคุมของตนเอง 
 


