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Rajoitettu Takuu 
 

Research In Motion Limited (“RIM”), valmistaja sekä sen tytäryhtiö, Research In Motion UK Limited, Company No. 4022422, jonka 
rekisteröity toimipaikka on Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, Iso-Britannia, TW20 9LF, BlackBerry –Ratkaisun hankkija, 
johon ratkaisuun sisältyy BlackBerry –Kämmentietokone (joka yhdessä BlackBerry –Telakointiaseman kanssa muodostaa BlackBerry –
laitteiston), BlackBerry –Työpöytäohjelmisto, sekä liitännäiset langattomat tiedonsiirtopalvelut ja dokumentaatio, takaa Sinulle, lopulliselle 
käyttäjälle (“Sinä”), että BlackBerry –laitteistossa ei ole laatuvirhettä tai materiaalivirhettä ajalla, joka yksi (1) vuosi siitä, kun alunperin ostit 
BlackBerry –laitteiston (”Takuuaika”). Tämä Rajoitettu Takuu ei ole siirtokelpoinen. Takuuajan aikana RIM voi joko korjata tai vaihtaa 
BlackBerry –laitteiston, tai yhden tai useamman BlackBerry –laitteiston komponenteista, uuteen veloituksetta ilman osien tai työn 
aiheuttamaa kustannusta. Jos BlackBerry –laitteisto (tai sen komponentti) korjataan tai vaihdetaan Takuuajan kuluessa, Takuuaika päättyy 
91 päivän kuluttua korjauksesta tai vaihdosta tai yhden vuoden kuluttua alkuperäisestä ostosta. Käänny BlackBerry –
Kämmentietokoneesi Käyttöoppaan puoleen saadaksesi lisätietoja BlackBerry –laitteiston asiakastuesta. 

 

Tämä Rajoitettu Takuu ei sovellu komponenttien normaaliin kulumiseen. Takuu ei ole voimassa, jos joku, joka ei ole RIM:n hyväksymä, avaa 
tai korjaa BlackBerry –Laitteiston tai sen komponentin.Takuu ei myöskään kata sellaisen BlackBerry –Laitteiston korjausta tai korvaamista, 
joka on vahingoittunut: väärinkäytön, kosteuden tai nesteiden, lämmölle altistumisen, onnettomuuden, laiminlyönnin, tai jonkun muun kuin 
RIM:n suorittamien korjausten tai muutosten johdosta aiheutuneiden vikojen takia. Tämä Rajoitettu Takuu ei kata BlackBerry –Laitteiston 
pinnalle aiheutuneita fyysisiä vaurioita mukaan lukien säröt ja naarmut nestekidenäytöllä. Tämä Rajoitettu Takuu ei sovellu muuhun 
laitteeseen kuin BlackBerry –Laitteistoon siten kuin määritelty tässä Rajoitetussa Takuussa tai mihinkään muuhun oheislaitteen 
aiheuttamaan vahinkoon. Tämä Rajoitettu Takuu ei myöskään sovellu, jos toimintahäiriö johtuu siitä, että BlackBerry –Laitteistoa on käytetty 
yhdessä lisävarusteiden, tuotteiden, palveluiden tai lisä- tai oheislaitteiden kanssa, joita RIM ei ole nimenomaisesti hyväksynyt tai tarjonnut, 
jos RIM katsoo , että tällainen toimintahäiriö ei johdu BlackBerry –Laitteistosta itsestään. Lisäksi, jos toimintahäiriö johtuu siitä, että käyttäjä 
ei ole noudattanut  BlackBerry –Ratkaisun komponentin (joka käsittää BlackBerry –Laitteiston, BlackBerry –Työpöytäohjelmiston sekä 
liitännäiset langattomat tiedonsiirtopalvelut ja dokumentaation ”BlackBerry –Ratkaisu”), ohessa toimitettuja turvallisuusohjeita, Rajoitettu 
takuu voi olla mitätön, ja jollei se ole mitätön, se ei ole voimassa. Varmuuskopionnin katsotaan olevan BlackBerry –Laitteiston käyttäjän 
vastuulla. RIM ei ole vastuussa datasta joka saattaa vahingoittua tai hävitä, mukaan lukien BlackBerry –Laitteiston palveluiden yhteydessä 
tai synkronointiohjelmiston käytön yhteydessä hävinnyt tai vahingoittunut data. Vaikka RIM tai RIM:n jälleenmyyjä kolmantena osapuolena 
hankkijan tai  teleoperaattorin ominaisuudessa tarjoaa langattomia tiedonsiirtopalveluita osana BlackBerry –Ratkaisua, RIM ei voi taata tai 
vakuuttaa että langattomat tiedonsiirtopalvelut olisivat aina saatavilla tai toimisivat aina moitteettomasti. Ota yhteys teleoperaattoriisi 
tietääksesi mitkä takuut ja palvelut tämä tarjoaa BlackBerry –Ratkaisun yhteydessä. Tämän ja muiden syiden vuoksi BlackBerry –
Ratkaisuun ei tulisi luottaa datan siirrossa hätätapauksissa tai hengenvaarassa tai muissa hätätilanteissa, ja RIM sanoutuu irti kaikesta 
vastuusta omasta ja jälleenmyyjiensä puolesta tapahtumista tai vahingoista, jotka johtuvat em. luottamisesta tai siitä etteivät langattomat 
tiedonsiirtopalvelut toimi tai ole saatavilla BlackBerry –Ratkaisun käyttöä varten, mukaan lukien rajoituksetta palvelun kattavuuden alueella 
jolla haluat käyttää BlackBerry –Ratkaisua. 

 
BLACKBERRY -LAITTEISTON KORJAUS TAI KORVAAMINEN SITEN KUIN TÄSSÄ ON MÄÄRITELTY ON YKSINOMAINEN SINULLE 
TARJOTTAVA OIKAISUKEINO BLACKBERRY –RATKAISUN OSTON JA KÄYTÖN YHTEYDESSÄ. RIM ITSENSÄ, BLACKBERRY -
RATKAISUN JAKELIJOIDEN JA JÄLLEENMYYJIEN SEKÄ YHTIÖIDEN, JOITA RIM JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖ HALLITSEE, PUOLESTA  
(YHDESSÄ ”RIM-KONSERNI”) SANOUTUU IRTI KAIKISTA VAKUUTUKSISTA, TAKUISTA, VAHVISTUKSISTA JA EHDOISTA, , 
NIMENOMAISISTA JA HILJAISISTA, , MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAKUUTUKSET, TAKUUT, VAHVISTUKSET TAI EHDOT 
KOSKIEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN 
TAI KÄYTTÖÖN, MYYNTIKELPOISUUTTA JA –LAATUA, TYYDYTTÄVÄ LAATUA, KESTÄVYYTTÄ, TAI MUUTA LAKIIN TAI 
KAUPPATAPAAN PERUSTUVAA TAKUUT.A TÄMÄ KOHTA EI VAIKUTA SINUN PAKOTTAVAAN LAKIIN PERUSTUVIIN OIKEUKSIIN 
KULUTTAJANA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SINULLA ON TÄLLAISIA OIKEUKSIA. 
 
RIM JA RIM -KONSERNI EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, TALOUDELLISISTA, 
ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA JA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT ANSIOT, 
MENETETTY LIIKEVAIHTO TAI TULOT, MENETETTY DATA, VIIVÄSTYKSEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT TAI ODOTETTUJEN 
SÄÄSTÖJEN SAAMATTA JÄÄMINEN), JOKA AIHEUTUU OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI SIIHEN LIITTYEN, VAIKKA 
RIM JA RIM-KONSERNI OLISIVAT TIETOISIA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. TÄMÄ RAJOITUS ON TARKOITETTU 
SOVELTUVAKSI JA SOVELTUU RIIPPUMATTA SIITÄ VAADINTAANKO VAHINGONKORVAUSTA SOPIMUKSEN, 
VAHINGONKORVAUSNORMISTON, TAKUUN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN LAIN TAIN KANTEEN PERUSTEELLA.  
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LUKUUNOTTAMATTA VASTUUTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOHON RAJOITUKSET EIVÄT SOVELLU, RIM:N, RIM-
KONSERNIN JA VALTUUTETUN BLACKBERRY –RATKAISUN JAKELIJAN TAI JÄLLEENMYYJÄN VASTUU SINULLE MENETYKSESTÄ 
TAI VAHINGOSTA JOHTUEN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA EI YLITÄ YHTEISMÄÄRÄLTÄÄN VAHINGOITTUNEEN BLACKBERRY –
LAITTEISTON KORJAUSKUSTANNUKSIA. Mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai pyri sulkemaan pois vastuuta RIM:n tai sen 
työntekijöiden tai edustajien välittömästi tuottamuksella aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta. 
 

RAJOITETTU TAKUU SUHTEESSA BLACKBERRY –YRITYSPALVELINOHJELMISTOON, TYÖPÖYTÄOHJELMISTOON, KAIKKEEN 
DOKUMENTAATIOON JA MIHIN TAHANSA BLACKBERRY –LAITTEISTON SISÄLTÄMÄÄN OHJELMISTOON ON ERILLISENÄ 
OHJELMISTOLISENSSISOPIMUKSESSA, JOKA ON ANNETTU SINULLE ERILLISENÄ. RAJOITETTU VASTUU BLACKBERRY –
LISÄVARUSTEESTA, JOKA ON TILATTU ERIKSEEN, ON MYÖS ERILLISENÄ RAJOITETTUNA VASTUUNA LISÄVARUSTETTA 
KOSKIEN. 

 
Mikäli RIM jättää vetoamatta johonkin toisen Osapuolen sopimusrikkomukseen, ei tämä rajoita RIM:n oikeutta myöhemmin vastaavissa 
tapauksissa vedota tällaiseen sopimusrikkomukseen. 
 
Tätä Rajoitettua Takuuta säätelevät Englannin ja Walesin lait lukuun ottamatta näiden conflicts of law -oikeusperiaatteita ja –normeja. Tähän 
Rajoitettuun Takuuseen osalliset (yhdessä ”Osapuolet” ja yksittäin ”Osapuoli”) hyväksyvät, että YK:n kansainvälinen kauppalaki ei sovellu 
lainkaan tähän Rajoitettuun Takuuseen. Kaikki erimielisyydet ja kiistat, jotka aiheutuvat tästä Rajoitetusta Takuusta, tai yhteydessä siihen, 
ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä. Välimiehen päätös on lopullinen ja sitova Osapuoliin nähden (lukuun ottamatta ilmeisen virheen 
tapauksessa). Välimiehen välitystuomio tulee olla kirjallinen ja perusteltu. Välimiehen välitystuomiossa tulee ratkaista Osapuolten 
maksettavaksi tulevat välimiesmenettelyn kustannukset siten kuin välimies katsoo asianmukaiseksi. Jollei muutoin ole kielletty lailla 
lainsäädännössäsi, välimiesmenettely: (i) pidetään Lontoossa, Englannissa; (ii) käydään Englannin lain mukaisesti; (iii) käydään englannin 
kielellä; (iv) ratkaistaan Kansainvälisen Kauppakamarin Välimiesmenettelysääntöjen (”Säännöt”) mukaan; ja (v) ratkaistaan yhdellä 
välimiehellä, joka nimitetään sanottujen Sääntöjen mukaisesti, ja jonka Osapuolet yhdessä hyväksyvät 30 päivässä välimiehen nimityksestä, 
ja tämän epäonnistuessa British Computer Society:n puheenjohtaja (tai hänen osoittamansa henkilö, joka toimii hänen puolestaan), joka on 
toimessa välimiesmenettelyn hakemisen aikaan, nimittää välimiehen. Jos edellä sanotut säännökset on kielletty lailla lainsäädännössäsi, 
välimiesmenettely: (i) pidetään Helsingissä, Suomessa; (ii) käydään englannin kielellä; (iii) ratkaistaan välimiesmenettelyllä Suomen 
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti; ja (iv) ratkaistaan yhdellä välimiehellä. Välimies nimitetään Suomen 
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti lisäksi edellyttäen, että molemmat Osapuolet hyväksyvät välimiehen 30 
päivän kuluessa nimityksestä, ja mikäli Osapuolet eivät hyväksy välimiestä, kolmas puolueeton osapuoli nimittää välimiehen, huomioiden 
Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt. Mitään Osapuolten tai muiden henkilöiden kuin Sinun ja RIM:in välistä kiistaa ei 
saa yhdistää ilman RIM:n etukäteistä kirjallista suostumusta. 
 
Jos tämän Rajoitetun Takuun jotakin säännöstä pidetään pätemättömänä tai soveltumattomana, tällainen pätemättömyys tai 
soveltumattomuus ei kumoa tai mitätöi Rajoitettua Takuuta, vaan (jollei kyseinen pätemättömyys johda suorituksen tai vastikkeen saamatta 
jäämiseen) Rajoitettua Takuuta tulkitaan siten, että kyseinen pätemätön tai soveltumaton säännös tai säännökset eivät soveltuisi siihen, ja 
jokaisen Osapuolet oikeuksia ja velvollisuuksia tulkittaisiin tämän mukaisesti. 
 
Jos tämä Rajoitettu Takuu käännetään jollekin muulle kielelle kuin englanniksi, englanninkielinen versio on määräävä siltä osin kuin 
englanninkielisen version ja muun käännöksen välillä on ristiriitaisuuksia tai eroavaisuuksia. 
 
Jos Rajoitetun Takuun ja BlackBerry –Laitteiston pakkauksessa olevan takuun välillä on ristiriitaa, tämän Rajoitetun Takuun säännökset 
soveltuvat siltä osin kuin tällaista ristiriitaa esiintyy. 
 
© 2005 Research In Motion Limited. Kaikki oikeudet pidätetty. The BlackBerry and RIM –ryhmien merkit, kuvat  ja symbolit ovat Research In 
Motion Limited:n yksinomaista omaisuutta. RIM, Research In Motion, ‘Always On, Always Connected’, “envelope in motion” –symboli sekä 
BlackBerry –logo ovat USA:n Patentti- ja Rekisterihallituksen rekisteröimiä tavaramerkkiä ja saattavat olla rekisteröityjä tai rekisteröinti 
vireillä muissa valtioissa. Kaikki muut merkit, yhtiön nimet, tavaramerkit ja palvelumerkit ovat niiden omistajille kuuluvien omaisuutta. 
Kämmentietokone ja/tai siihen liittyvä tietokoneohjelma on suojeltu tekijänoikeudella, kansainvälisillä sopimuksilla ja lukuisilla patenteilla, 
mukaan lukien yksi tai useampi seuraavista U.S. patenteista: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; 
D,433,460; D,416,256. Muut patentit on myönnetty tai ovat vireillä useissa valtioissa ympäri maailmaa. Ajantasainen lista soveltuvista 
patenteista löytyy osoitteesta www.rim.net/patents.shtml. 
 


