שימו לב :אם אתם צרכנים ,עשויות להיות לכם זכויות מסוימות המעוגנות
בחוק שלא ניתן להגבילן בהסכם .אף הגבלה המנויה בתנאי רשיון אלה לא
תגביל זכויות חוקיות אלה במידה בה שינוים אלה אסורים במפורש על ידי
החוק החל .אם תרגום תנאי רשיון אלה לשפה אחרת נדרש על פי חוק,
הגרסה האנגלית לתנאי הרשיון תגבר בכל מקרה שבו תתקיים סתירה או אי
התאמה בין הגרסה האנגלית לבין כל תרגום שנערך ממנה .אם תנאי רשיון
אלה נמסרו לכם בשפה שאינה אנגלית RIM ,עושה זאת לנוחיותכם בלבד.
LICENSE TERMS FOR
ENHANCED GMAIL OR GOOGLE MAIL PLUG-IN FOR BLACKBERRY SOFTWARE

 Research In Motion Limitedאו אחת מהחברות הקשורות בה )” (“RIMשמחה להעמיד לרשותכם ללא
עלות את יישום התכנה הבא למכשיר כף היד הנישא שלכם:
התקן תקע משופר ל - Gmailאו  Google Mailלתכנת בלאקברי )"תכנת הלקוח"( הינו תכנת
בלאקברי למכשירי כף יד של בלאקברי המקל את השימוש במכשירי כף יד מסוימים לשם גישה
ושימוש בשירותי הדואר האלקטרוני Gmail ,או  ,Google Mailהמוצעים על ידי Google Inc.
)"השירות שאליו ניגשים"(

 RIMמתירה לכם להשתמש בתכנת הלקוח בתנאים של הסכם רשיון התכנה של בלאקברי
)" ("BBSLAכפי שתוקן על ידי נספח זה .נספח זה וה BBSLA-יקראו בצוותא "תנאי הרשיון"
לתכנת הלקוח .אלא אם מוגדר אחרת במסמך זה ,לכל המושגים שנעשה בהם שימוש בהסכם זה תהיה
המשמעות שהוגדרה למושגים ב.BBSLA-

בהסכמתכם לתנאי רשיון זה על ידי לחיצה על "אני מסכים/ה" )” (“I Acceptמטה ,אתם באופן
אישי ,או אם אתם מורשים לרכוש את השירותים לצרכנים בשם חברתכם או ארגון אחר ,הרי
שהישות שעבורה הנכם פועלים )בכל מקרה "אתם"( ,מסכימים להיות קשורים בתנאי הסכם זה
לתכנת הלקוח.
ה "BBSLA" -הנו מיזוג של ההסכם הקודם לרשיון תכנת שרת של חברת בלאקברי ושל הסכם
רשיון משתמש קצה  /תכנה של בלאקברי .כדי להבטיח) :א( עקביות בין מונחים בסיסיים לכל התכנות
שבהן נעשה שימוש כחלק מפתרון הבלאקברי שלכם; וכן )ב( בהירות ביחס לאילו מתנאי הרשיון חלים
על רכיבים שונים של תכנות כף היד של בלאקברי ,בלא קשר לדרך שבה סופקה לכם אותה תכנת כף יד
של בלאקברי ,על ידי ציון הסכמתכם לתנאי הרשיון האלה באופן שצוין לעיל ,אתם מסכימים גם

שמיום הסכמתכם לתנאי הרשיון הללו ,ה BBSLA -מחליף ובא במקום כל הסכם רישוי תכנה
קודם של  RIMהחל כרגע ביחס לכל תכנה אחרת ,כאשר נעשה בה שימוש כחלק מפתרון
הבלאקברי שלכם .אם אין בידיכם את הגרסא העדכנית של ה ,BBSLA-ניתן לאתרה ב-
 WWW.BLACKBERRY.COMאו על ידי יצירת קשר עם  RIMב.LEGALINFO@RIM.COM -
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אם יש לכם שאלות או נושאים המטרידים אתכם בקשר לתנאי רשיון זה ,אנא צרו קשר עם RIM
ב .legalinfo@rim.com -אם אינכם מוכנים או מוסמכים להסכים לתנאי הרשיון האלה ,אל
תורידו ,תתקינו או תשתמשו בתכנת הלקוח או בכל חלק בה ,שכן אין לכם כל זכות לעשות זאת.

דרישות כלליות
תכנת הלקוח מסייעת לנגישות ולשימוש בשירות שאליו ניגשים RIM .שמחה לגרום לתכנת הלקוח
להיות זמינה עבורכם אך היא יכולה לעשות זאת רק עם הבנתכם המלאה ,אישורכם והסכמתכם לכך
שהשירות שאליו ניגשים הינו שירות של צד שלישי ו/או מספק גישה לתכנות של צד שלישי ,שירותים
של צד שלישי ,תכנים של צד שלישי ,אתרים מקושרים ו/או אתרים אחרים המסופקים על ידי Google
 Inc.ו/או צדדים שלישיים אחרים ,שאף אחד מהם אינו נמצא תחת שליטת  .RIMעליכם לוודא שאתם
יודעים מול מי אתם עוסקים ,ושאתם יודעים את התנאים והתניות של כל ההסכמים ברי היישום ,כולל
ללא הגבלה ,תנאי שימוש ,תנאי רשיון משתמש קצה ,תשלום ותנאים קשורים )כולל ללא הגבלה ,תנאי
אחריות ,החזרה והחזר כספי( ,תנאי פרטיות ,הגדרות פרטיות ומאפייני אבטחה לשם הגנת המידע הפרטי
שלכם .כדי להשתמש בתכנת הלקוח במוצר כף היד שלכם לשם גישה לשירות שאליו ניגשים ושימוש בו:
)א( חייב להיות לכם חשבון פעיל עדכני לשירותים שאליהם ניגשים ,ואותו חשבון ינוהל על פי התנאים
והתניות שהסכמתם להם ביחס לשירות שאליו ניגשים; )ב( ספק זמן האוויר שלכם חייב להרשות לכם את
הגישה לשירות שאליו ניגשים דרך מוצר כף היד; וכן )ג( תכנת הלקוח חייבת להיות מתוכננת לפעול על
הגרסה המסוימת של תכנת כף היד של בלאקברי שלכם שבמוצר כף היד שלכם.

תנאים מיוחדים לתכנת הלקוח
הגדרת "תכנת כף יד של בלאקברי" .תכנת הלקוח נחשבת בזאת לכלולה בהגדרת "תכנת כף יד
.1
של בלאקברי" לפי ה.BBSLA -
.2
תמיכה מוגבלת ,ללא אחריות וללא חבות .אלא אם נאמר במפורש על ידי הסכם זה ,אם תכנת
הלקוח נכשלת בפעולתה בהתאם לתיעוד בתוך תשעים ) (90הימים שלאחר היום שבו התקנתם אותה על
מוצר כף היד שלכם ,תוכלו ליצור קשר עם  ,RIMו RIM -תעשה שימוש במאמצים עסקיים סבירים
לתקן את הבעיה או לספק לכם דרך לעקוף אותה )אותו תיקון או מעקף עשוי להיות מסופק לכם על פי
שיקול דעתה הסביר של  RIMבאחת ממגוון צורות ,כולל בדרך של תמיכת לקוחות טלפונית או
באמצעות דואר אלקטרוני שיסופקו לכם ,בדרך של תיקון או שחרור תכנה זמינים באופן כללי ,באתר
האינטרנט של  RIMאו בכל דרך אחרת ש RIM -מודיעה לכם( .יחד עם זאת ,אתם מאשרים ומסכימים
שעקב טבעה של תכנת הלקוח ,ל RIM -אין שליטה על רבות מתכונותיה ועל תפקודיותה ויתכן שהיא לא
תוכל לפתור בעיה שתתקלו בה על ידי שימוש במאמצים מסחריים סבירים או בדרך אחרת .תכנת הלקוח
מסופקת לכם כתוספת חינמית לתכנת כף היד של בלאקברי ומקלה על השימוש שלכם בשירות של צד
שלישי ו/או גישה לתכנה של צד שלישי ,שירותי צד שלישי ,תכני צד שלישי ,אתרים מקושרים ,ו/או
אתרים אחרים .בהתאם לכך ,עד למידה שאינה אסורה מפורשות על ידי החוקים שבתחום השיפוט שלכם:
)א( תנאי זה מחליף וגובר על כל אחריות מפורשת עבור תכנת כף יד של בלאקברי המצוינת בBBSLA -
עבור תכנת הלקוח ,ומציינת את התרופה היחידה שלכם לכל הבעיות שתתקלו בהן עם תכנת הלקוח; )ב(
תכנת הלקוח מועמדת לרשותכם "כפי שהיא" )" ("AS ISו"-כפי שזמין" )") .("AS AVAILABLEג(

בנוסף להגבלות ,ההחרגות וההצהרות בדבר אי נטילת אחריות המצוינות בRIM ,BBSLA-
אינה אחראית לזמינות ,לשימוש ,לביצועים או אי-הביצועים של תכנת הלקוח ,השירות שאליו
ניגשים ,תכנות צד שלישי ,שירותי צד שלישי ,תכני צד שלישי ,אתרים מקושרים ,או אתרים
אחרים ו RIM-לא תהא אחראית לכל נזקים שהם העולים מתוך או הקשורים לתכנת הלקוח,
השירות שאליו ניגשים ,תכנות צד שלישי ,שירותי צד שלישי ,תכני צד שלישי ,אתרים מקושרים,
או אתרים אחרים ,ללא קשר לסיבה או לפעולה שהביאה לנזקים כאמור וללא קשר אם RIM
קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאמור; ו) -ד( השירות שאליו ניגשים עשוי להפוך ללא זמין לכם
בכל זמן ו/או תכנת הלקוח עשויה בכל זמן לחדול מלאפשר לכם לגשת אל השירות שאליו ניגשים ולכם
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לא תהיה כל זכות חזרה כנגד  RIMאם כך יקרה .אתם מאשרים ומסכימים שעל  RIMיהא לגבות
סכומים משמעותיים עבור תכנת הלקוח ויתכן שלא תוכל להציע את תכנת הלקוח כלל בהיעדר ההצהרות
בדבר אי נטילת אחריות ,ההגבלות וההחרגות כאמור.
סיום .בלא להגביל את האמור לעיל ,ובנוסף לזכויות הסיום של  RIMלפי ה ,BBSLA-בשל
.3
טבעה של תכנת הלקוח ,השירות שאליו ניגשים ,תכנות צד שלישי ,שירותי צד שלישי ,תכני צד שלישי,
אתרים מקושרים ,ו/או אתרים אחרים RIM ,שומרת לעצמה את הזכות ,אך אין לה כל התחייבות ,לסיים
את הרשיון שלכם לתכנת הלקוח בכל זמן ,מכל סיבה ,בלי להודיע לכם; יחד עם זאת ,אם ניתןRIM ,
תעשה שימוש במאמצים מסחריים סבירים לספק לכם הודעה על סיום.
.4
סתירה .אם כל אחד מהתנאים וההתניות של נספח זה עומד בסתירה לתנאים וההתניות של ה-
 BBSLAאו לכל נספח או תיקון ל ,BBSLA -תנאים והתניות אלה יגברו עד למידה של חוסר עקביות,
אך רק כפי שהדבר חל לגבי תכנת הלקוח.
בחנתי את תנאי הרשיון ואני מוכן ומוסמך לקבל רשיון לתכנת הלקוח בתנאים ובתניות המוסדרים בתנאי
רשיון אלה.
אני מסכים/ה

אני לא מסכים/ה
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