หมายเหตุ:
ในกรณีที่คุณเปนผูบริโภค
คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยสัญญานี้
เงื่อนไขในการอนุญาตสิทธิ์นี้ไมมีผลในการจํากัดสิทธิ์ตามที่กฎหมายใหไวหรือกลาวหามไว
อยางชัดแจง
หากกฎหมายกําหนดใหมีการแปลเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลานี้เปนภาษาอื่นใด
ใหยึดเนื้อหาของเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์ฉบับภาษาอังกฤษเปนสําคัญหากมีขอขัดแยงหรือ
ความไมสอดคลองระหวางเนื้อหาภาษาอังกฤษและฉบับแปล
RIM
หากคุณไดรับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลานี้เปนภาษาอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษ
ดําเนินการดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคุณเทานั้น
เงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์สําหรับ
ปรับปรุง GMAIL หรือ GOOGLE MAIL ปลั๊กอิน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับซอฟตแวร BlackBerry

หรือหนวยงานในสังกัด
("RIM")
มีความยินดีที่จะจัดหาซอฟตแวรแอพลิเคชั่นสําหรับระบบมือถือดังตอไปนี้โดยไมคิดคาบริก
ารเพิ่มเติม:
Research

In

Motion

Limited

ปรับปรุง Gmail
หรือ Google Mail ปลั๊กอิน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับซอฟตแวร
BlackBerry
(“ไคลเอนทซอฟตแวร”)
คือซอฟตแวรสําหรับอุปกรณมือถือ
BlackBerry
ที่ชวยในการใชงานอุปกรณมือถือบางประเภทในการเขาถึงและใชงานบริการอีเมล เชน Gmail
หรือ Google Mail ที่ใหบริการโดย Google Inc. (“การบริการใชงาน”)

ไคลเอนตซอฟตแวรนี้ใหสิทธิ์แกคุณในการใชงานโดย
RIM
ภายใตเงื่อนไขของขอตกลงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟตแวร BLACKBERRY ของ RIM ("BBSLA”)
ตามที่แกไขในภาคผนวกเพิ่มเติมนี้
เอกสารผนวกนี้และ
BBSLA
ใหเรียกรวมเปน
“เงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์” สําหรับไคลเอนตซอฟตแวร เวนแตจะระบุเปนอยางอื่นในเอกสารนี้
คําที่เปนตัวอักษรใหญทั้งหมดที่ใชในเอกสารนี้จะมีความหมายตามคําจํากัดความที่เปนตัวอักษรให
ญดังกลาวใน BBSLA

ภายหลังยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลานี้โดยการคลิกที่ “ขาพเจายอมรับ" ดานลาง
คุณหรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหใชไคลเอนตซอฟตแวรในนามของบริษัทหรือหนวยงาน
“คุณ”)
หรือรับประโยชนจากการดําเนินการของคุณ
(เรียกรวมวา
ยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์สําหรับไคลเอนตซอฟตแวรนี้
เปนชุดขอตกลงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟตแวรเซิรฟเวอรองคกรของ BLACKBERRY
รุนกอนหนา และขอตกลงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟตแวร/ผูใชปลายทาง เพื่อใหความมัน
่ ใจถึง:
“BBSLA”

(a)
ความสอดคลองระหวางเงื่อนไขเบื้องตนสําหรับซอฟตแวรทั้งหมดที่ใชรวมกับผลิตภัณฑ
BlackBerry และ (b) ความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์ที่มีผลกับสวนประกอบตาง ๆ
ของซอฟตแวรระบบมือถือของ
BlackBerry
ไมวาคุณจะใชงานซอฟตแวรระบบมือถือของ
BlackBerry ในรูปแบบใดก็ตาม หลังจากยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์ตามที่กลาวถึงขางตน
คุณใหการยอมรับตั้งแตวันที่ตกลงตามเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลานี้วา
BBSLA
ๆ
ของ
RIM
มีผลบังคับใชและบอกลางขอตกลงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟตแวรกอนหนาใด
ซึ่งมีผลกับซอฟตแวรอื่น
เมื่อมีการใชเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
BLACKBERRY
ของคุณ
หากคุณไมมีขอมูล BBSLA ฉบับลาสุด คุณสามารถเรียกดูไดจาก WWW.BLACKBERRY.COM
หรือติดตอกับ RIM ที่ LEGALINFO@RIM.COM
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หากคุณมีขอสงสัยหรือขอกังวลใด
กรุณาติดตอกับ
RIM

ๆ

เกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลานี้
ไดที่
legalinfo@rim.com

หากคุณไมพรอมหรือไมมีสท
ิ ธิ์ในการตอบรับเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์นี้
หามดาวนโหลด
ติดตั้งหรือใชไคลเอนตซอฟตแวร
หรือสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑ
เนื่องจากวาคุณไมมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการดังกลาว
เงื่อนไขทั่วไป
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้ชวยใหคุณสามารถเขาระบบและใชบริการใชงานที่ตองการได

RIM

มีความยินดีในการจัดหาไคลเอนตซอฟตแวรใหแกคุณ
ทั้งนี้คุณจะตองทําความเขาใจ
รับทราบและยอมรับวาบริการใชงานที่กลาวถึงเปนบริการจากภายนอกและ/หรือเปนบริการ
สําหรับเขาถึงซอฟตแวรจากภายนอก
บริการจากภายนอก
ขอมูลจากภายนอก
ไซตเชื่อมโยงและ/หรือไซตอื่น ๆ ที่จัดหาโดย Google Inc. และหรือบุคคลภายนอก
ไมไดอยูในการควบคุมใด ๆ ของ RIM คุณมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลใหแนใจเกี่ยวกับบุคคลตาง ๆ
ที่คุณติดตอดวย
รวมทั้งรับทราบขอกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับขอตกลงทั้งหมด
รวมทั้ง
โดยไมจํากัดอยูเพียง เงื่อนไขสําหรับการใช เงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์ผูใชปลายทาง การชําระเงิน
หรือเงื่อนไขอื่น
ๆ
ที่เกี่ยวของ
(รวมทั้ง
โดยไมจํากัดอยูเพียง
การรับประกัน
การสงคืนและเงื่อนไขการคืนเงิน) เงื่อนไขความเปนสวนตัว การตั้งคาการปองกันขอมูลสวนตัว
และคุณสมบัติดานความปลอดภัยตาง
ๆ
เพื่อปองกันขอมูลสวนตัวของคุณ
สําหรับการใชงานไคลเอนตซอฟตแวรกับอุปกรณมือถือของคุณเพื่อเชื่อมตอหรือใชบริการใชงาน:
(a) คุณจะตองมีบัญชีใชงานกับผูใหบริการใชงานดังกลาว
และมีการใชงานตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงไวกับผูใหบริการใชงานดังกลาว
(b)
ผูใหบริการระบบเครือขายของคุณจะตองอนุญาตการเชื่อมตอกับบริการใชงานผานอุปกรณมือถือขอ
งคุณและ
(c)
ไคลเอนตซอฟตแวรจะตองไดรับการออกแบบใหสามารถใชงานไดกับซอฟตแวรระบบมือถือจาก
BlackBerry รุนที่ตรงกับอุปกรณมือถือของคุณ
เงื่อนไขเฉพาะสําหรับไคลเอนตซอฟตแวร
1.
คําจํากัดความของ
“ซอฟตแวรระบบมือถือของ
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้ใหถือเปนผลิตภัณฑในกลุม
“ซอฟตแวรระบบมือถือของ
ที่ระบุใน BBSLA
2.

BlackBerry”
BlackBerry”

บริการจํากัดตามเงื่อนไข

การไมรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ
หากไคลเอนตซอฟตแวรไมสามารถใชงานไดตามเอกสารกํากับภายในเกาสิบ
(90)

วันหลังจากวันที่ทําการติดตั้งกับอุปกรณมือถือ
นอกเหนือจากที่ระบุไวเพิ่มเติมอยางชัดแจงในขอตกลงฉบับนี้ คุณสามารถติดตอกับ RIM
โดย RIM จะพยายามอยางเต็มที่เพื่อแกไขปญหาหรือจัดหาแนวทางแกไขปญหาใหแกคุณ
(เพื่อทําการแกไขหรือดําเนินการตามความเหมาะสมภายใต
ดุลยพินิจของ
RIM
ภายใตแนวทางตาง
ๆ
เชน
การติดตอทางโทรศัพทหรืออีเมล
RIM
การแกไขขอบกพรองของซอฟตแวรหรือซอฟตแวรรุนใหม
จากเว็บไซตของ
หรือตามชองทางอื่นที่
RIM
ไดแจงใหคุณทราบ)

ทั้งนี้คุณรับทราบและยอมรับวาเนื่องจากลักษณะเฉพาะของไคลเอนตซอฟตแวร
RIM
ไมสามารถควบคุมคุณสมบัติและการใชงานตาง
ๆ
และอาจไมสามารถแกไขปญหาที่คุณพบไดทั้งหมดภายหลังจากไดพยายามดําเนินการตามความเห
มาะสมในเชิงพาณิชยอยางเต็มที่แลว
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้จัดหาใหแกคุณเปนบริการเสริมฟรีสําหรับซอฟตแวรระบบมือถือของ
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BlackBerry ของ RIM เพื่อใหสามารถใชงานบริการจากภายนอกและ/หรือเขาใชซอฟตแวรภายนอก
บริการจากภายนอก
ขอมูลจากภายนอก
ไซตเชื่อมโยงและ/หรือไซตอื่น
ๆ
ทั้งนี้ตองไมมีขอหามตามกฎหมายในพื้นที่ของคุณ:
(a)
เงื่อนไขนี้ใหมีผลแทนและบอกลางการรับประกันอยางชัดแจงใด
ๆ
สําหรับซอฟตแวรระบบมือถือของ
BlackBerry
ใน
BBSLA
สําหรับไคลเอนตซอฟตแวร
และกําหนดแนวทางแกไขปญหาที่คุณพบจากไคลเอนตซอฟตแวรดังกลาว
(b)
ไคลเอนตซอฟตแวรนี้จัดทําขึ้นใหคุณ “ตามที่เปน” และ “ตามที่สามารถจัดหาให”
(c)
นอกเหนือจากขอจํากัด ขอยกเวนและการจํากัดสิทธิ์ความรับผิดชอบที่ระบุใน BBSLA ทาง RIM
ไมมีสวนรับผิดชอบตอความพรอมในการจัดหา
ใชงาน
ประสิทธิภาพหรือการขาดประสิทธิภาพของไคลเอนตซอฟตแวร
บริการใชงาน
ซอฟตแวรจากภายนอก บริการจากภายนอก ขอมูลจากภายนอก ไซตเชื่อมโยงหรือไซตอื่น ๆ และ
RIM ไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับไคลเอนตซอฟตแวร
บริการใชงาน ซอฟตแวรจากภายนอก บริการจากภายนอก ขอมูลจากภายนอกหรือไซตอื่น ๆ
ไมวาจะเปนความเสียหายดวยสาเหตุใด
และไมวา
RIM
จะไดรับแจงถึงความเปนไปไดของความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม
(d)
บริการใชงานอาจไมสามารถจัดหาใหคุณไดตลอดเวลาและ/หรือไคลเอนตซอฟตแวรอาจไมสามารถ
ชวยในการเชื่อมตอกับบริการใชงานของคุณได ทั้งนี้ในกรณีดังกลาวคุณไมสามารถเรียกรองใด ๆ
กับ RIM ได
คุณรับทราบและยอมรับวา RIM อาจคิดคาบริการสําหรับไคลเอนตซอฟตแวร
และไมสามารถจัดหาไคลเอนตซอฟตแวรไดหากไมมีคาํ จํากัดสิทธิ์ ขอจํากัดและขอยกเวนดังกลาว

นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน
และนอกเหนือไปจากสิทธิ์ในการบอกเลิกของ
RIM
ตามที่ระบุใน
BBSLA
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของไคลเอนตซอฟตแวร บริการใชงาน ซอฟตแวรจากภายนอก
RIM
บริการจากภายนอก
ขอมูลจากภายนอก
ไซตเชื่อมโยงและ/หรือไซตอื่น
ๆ
สงวนสิทธิ์แตไมมีขอผูกมัดในการบอกเลิกสิทธิ์ใชงานของคุณสําหรับไคลเอนตซอฟตแวรด
วยสาเหตุใด
ๆ
ไดทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหคุณทราบ
อยางไรก็ตาม
RIM
จะดําเนินการอยางเต็มที่เพื่อแจงใหคุณทราบกรณีการบอกเลิกดังกลาว
3.

การบอกเลิก

4.
ขอขัดแยง
หากขอกําหนดและเงื่อนไขใด
ๆ
ในภาคผนวกนี้ขัดแยงกับขอกําหนดและเงื่อนไขของ
BBSLA
หรือกับสวนเพิ่มเติมหรือสวนแกไขอื่นใดสําหรับ
BBSLA
ขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานี้ใหมีผลบังคับใชเฉพาะในสวนที่มีความขัดแยงกันเฉพาะสําหรั
บไคลเอนตซอฟตแวรเทานั้น
ขาพเจาไดพิจารณาเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลานี้
และมีความพรอมรวมทั้งไดรบ
ั สิทธิ์ในการตอบรับการใหอนุญาตสิทธิ์ไคลเอนตซอฟตแวรภายใตขอ
กําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการอนุญาตสิทธิ์เหลานี้แลว

ขาพเจายอมรับ
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