BLACKBERRY WORKSPACES CLIENT - ADENDO (o "ADENDO")
O software BlackBerry Workspaces Client (“Cliente") é fornecido pela BlackBerry Limited ou sua
subsidiária ou afiliada ("BlackBerry") para sua utilização sob os termos e condições da versão atual do
BlackBerry Solution License Agreement (Contrato de licença do BlackBerry Solution) para sua jurisdição
("BBSLA"), como suplementado por este Adendo (coletivamente, o “Contrato"). O BBSLA para sua
jurisdição está disponível para sua análise em http://www.blackberry.com/legal/bbsla.
Para instalar, ativar ou utilizar o Cliente, você deve: a) ter firmado um BBSLA com a BlackBerry para o
software e serviço BlackBerry Workspaces (a " Solution"), em seu nome; ou b) ter a autorização para
instalar, ativar e utilizar o Cliente em nome de sua empresa ou outra entidade legal que: (i) tenha firmado
um BBSLA com a BlackBerry para a Solution (“Entidade Licenciada") ou (ii) que recebererá os arquivos
corporativos de uma Entidade Licenciada.
Além das condições acima, caso Você tenha obtido o Cliente da iTunes App Store da Apple, você reconhece
e concorda em nome de sua empresa ou outra entidade legal ,em cujo nome você tem a autorização para
instalar, ativar e utilizar o Cliente, ou se não tiver essa autorização, Você reconhece e concorda em seu
próprio nome que: (i) a Apple não tem nenhuma responsabilidade em relação ao Cliente, incluindo sem
limitação, sobre seu desempenho, manutenção ou suporte, ou por qualquer reclamação de terceiros de que
o Cliente infringe os direitos de propriedade intelectual de um terceiro. Se o Cliente não estiver em
conformidade com qualquer garantia aplicável, Você poderá notificar a Apple, e a Apple reembolsará o
preço de compra de tal Cliente, se houver, e, até a extensão máxima permitida pela lei aplicável, a Apple
não terá nenhuma outra obrigação quanto a garantia em relação ao Cliente; e (ii) a Apple e suas subsidiárias
são beneficiárias terceiras deste Contrato e têm o direito (e serão consideradas como tendo aceito o direito)
de fazer cumprir este Contrato como um beneficiário terceiro.
AO CLICAR EM “EU CONCORDO" ABAIXO, OU AO INSTALAR, ATIVAR OU UTILIZAR O
CLIENTE, VOCÊ RECONHECE QUE LEU, COMPREENDEU E CONCORDA EM ESTAR
VINCULADO POR (E EM CONFORMIDADE COM) ESTE CONTRATO E CONFIRMA PARA A
BLACKBERRY QUE AS CONDIÇÕES EM A) OU B) ACIMA FORAM SATISFEITAS. CASO NÃO
ESTEJA DE ACORDO COM ESTE CONTRATO OU NÃO ATENDA A QUALQUER DAS
CONDIÇÕES ACIMA, VOCÊ NÃO PODE INSTALAR, ATIVAR OU USAR O CLIENTE.

