ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Research In Motion Limited (η "RIM"), κατασκευάστρια, και μέσω της
θυγατρικής της Research In Motion UK Limited, η οποία εδρεύει στην
διεύθυνση Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, Ηνωμένο
Βασίλειο, TW20 9LF, προμηθεύτρια της Λύσεως Blackberry, η οποία
περιλαμβάνει την Συσκευή Χειρός Blackberry (η οποία μαζί με το
Blackberry Cradle απαρτίζουν το Hardware Blackberry) το Λογισμικό
Blackberry Επιτραπέζιων Υπολογιστών, και την συναφή ασύρματη υπηρεσία
δεδομένων και έγγραφη τεκμηρίωση, εγγυάται προς ΕΣΑΣ, τον τελικό
χρήστη ("ΕΣΕΙΣ"), ότι το Hardware Blackberry θα είναι απαλλαγμένο από
ελαττώματα από τεχνικής απόψεως και ως προς τα χρησιμοποιηθέντα υλικά
για χρονική περίοδο η οποία συμπληρώνεται ένα (1) έτος από της
ημερομηνίας κατά την οποία το Hardware Blackberry αγοράσθηκε για
πρώτη φορά από ΕΣΑΣ με την ιδιότητά σας ως αρχικού τελικού χρήστη (η
"Περίοδος Εγγύησης"). Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη.
Κατά την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, το Hardware Blackberry, ή
ένα ή περισσότερα από τα συστατικά μέρη του Hardware Blackberry θα
επισκευάζονται ή θα αντικαθίστανται κατά το επιλεκτικό δικαίωμα της
RIM, χωρίς επιβάρυνση είτε για ανταλλακτικά είτε για κόστος εργασίας.
Εάν το Hardware Blackberry (ή το συστατικό μέρος αυτού) επισκευασθεί
ή αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η Περίοδος
Εγγύησης θα λήγει είτε κατά την 91η ημέρα από της επισκευής ή της
αντικατάστασης είτε μετά από ένα έτος από της ημερομηνίας της αρχικής
αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της μεγαλύτερης προθεσμίας. Παρακαλούμε να
συμβουλευθείτε τον Υμέτερο Οδηγό Χρήστη Συσκευών Χειρός Blackberry
για οδηγίες ως προς το πώς θα λάβετε υποστήριξη πελάτη για το Υμέτερο
Hardware Blackberry.
Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για φυσιολογική φθορά ή εάν
οποιοδήποτε συστατικό μέρος του Hardware Blackberry ανοιχθεί ή
επισκευασθεί από κάποιον μή εξουσιοδοτημένο από την RIM, και δεν
καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε Hardware Blackberry
που υπέστη βλάβη από κακή χρήση, υγρασία ή υγρά, γειτνίαση με
θερμότητα ή έκθεση σε θερμότητα, από ατύχημα, κακομεταχείριση, έλειψη
φροντίδας, από εσφαλμένη χρήση, ή ελαττώματα εξ αιτίας επισκευών ή
τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε τρίτο πλήν της
RIM ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της RIM για σέρβις (service).
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει υλικές ζημίες στην
επιφάνεια του Hardware Blackberry, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών ή
των αμυχών επί της οθόνης LCD. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν
ισχύει για κανένα άλλο εξοπλισμό πλήν του Hardware Blackberry όπως
τούτο ορίζεται στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ή ως προς
οποιεσδήποτε ζημίες οι οποίες προκαλούνται από περιφερειακό
εξοπλισμό. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση επίσης δεν ισχύει εάν η
δυσλειτουργία προκύπτει από την χρήση του Hardware Blackberry σε
συνδυασμό με εξαρτήματα, προϊόντα, υπηρεσίες ή επικουρικό ή
περιφερειακό εξοπλισμό ο οποίος δεν είναι ρητά εγκεκριμένος ούτε
χορηγείται από την RIM, και επίσης στην περίπτωση που διαπιστώνεται
από την RIM ότι η τοιαύτη δυσλειτουργία δεν αποτελεί ελάττωμα αυτού
καθ'εαυτού του Hardware Blackberry. Επιπροσθέτως, εάν η δυσλειτουργία
προκύπτει από την μή συμμόρφωση του χρήστη προς τις οδηγίες Ασφαλείας
οι οποίες περιέχονται στη συσκευασία με την Λύση Blackberry η οποία
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απαρτίζεται από το Hardware Blackberry, το Λογισμικό Blackberry
Επιτραπεζίων Υπολογιστών και την συναφή ασύρματη υπηρεσία δεδομένων
και τα έγγραφα (η "Λύση Blackberry"), είναι δυνατόν η Περιορισμένη
Εγγύηση να είναι άκυρη, και εάν δεν είναι άκυρη, δεν θα ισχύει. Το
εφεδρικό αρχείο (backup) δεδομένων υπάγεται κατά τεκμήριο στο πεδίο
ευθύνης του χρήστη του Hardware Blackberry. H RIM δεν έχει ευθύνη για
δεδομένα τα οποία είναι δυνατόν να υποστούν βλάβη ή να απολεσθούν
καθ'οιονδήποτε χρόνο, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς αλλά ουχί
περιοριστικώς δεδομένων απωλεσθέντων ή υποστάντων βλάβη κατά την
διάρκεια της παροχής φροντίδας (service) επί του Hardware Blackberry,
ή μέσω της χρήσεως λογισμικού συγχρονισμού. Καθ'όσον αφορά
οποιαδήποτε ασύρματη υπηρεσία δεδομένων που χορηγείται ως μέρος της
Λύσεως Blackberry και η οποία παρέχεται μέσω της RIM ή μέσω του
μεταπωλητή της RIM δια μέσου τρίτου προμηθευτή ή φορέα κινητών
τηλεπικοινωνιών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να υποσχεθούμε ότι η
ασύρματη υπηρεσία δεδομένων θα είναι πάντα διαθέσιμη ή ότι πάντα θα
λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να έλθετε σε επαφή με τον φορέα κινητών
τηλεπικοινωνιών για να διαπιστώσετε ποιές εγγυήσεις και επίπεδα
υπηρεσίας προσφέρουν σε σχέση με την Λύση Blackberry. Γι'αυτόν καθώς
και για άλλους λόγους, δεν πρέπει να βασισθεί κανείς στην Λύση
Blackberry για την διαβίβαση δεδομένων που σχετίζονται με καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ή για ζητήματα ζωής και θανάτου ή για καταστάσεις
στις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση ενός έργου, και η RIM
αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για δικό της λογαριασμό ή για
λογαριασμό των μεταπωλητών της για γεγονότα ή ζημίες που προκύπτουν
από την τοιαύτη εμπιστοσύνη προς την ασύρματη υπηρεσία δεδομένων ή
από την αδυναμία αυτής να αποδώσει ή να είναι διαθέσιμη για την εκ
μέρους σας χρήση της Λύσεως Blackberry, συμπεριλαμβανομένης
ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς της αδυναμίας κάλυψης με υπηρεσίες
στην περιοχή στην οποία ΕΣΕΙΣ επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την Λύση
Blackberry.
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ HARDWARE BLACKBERRY Ή ΤΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ BLACKBERRY.
H RIM, ΓΙΑ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ BLACKBERRY ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ RIM Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ RIM Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ RIM (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Ο "ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ RIM" ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Η "ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ
RIM") ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ,
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΝ ΕΙΤΕ
ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΩΝ
ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Ή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.
ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η RIM Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ RIM
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή
ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Ή ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η RIM
ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ RIM ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ
ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΖΗΜΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΓΩΓΗΣ Ή
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, Ή ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΙΟ, Η ΕΥΘΥΝΗ
ΤΗΣ
RIM,
ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΤΗΣ
ΡΙΜ
ΚΑΙ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ή ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ BLACKBERRY ΠΡΟΣ
ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΕΝ
ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ
HARDWARE BLACKBERRY. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα εκλαμβάνεται
ότι αποκλείει ή αποπειράται να αποκλείσει ή ότι με οποιοδήποτε τρόπο
περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού
κατά τον βαθμό που το γεγονός αυτό προκύπτει απ'ευθείας από την
αμέλεια της RIM ή από την αμέλεια των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων
της.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ,
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ. ΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.
Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΜΕΤΑΜΙΣΤΗ BLACKBERRY, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ HARDWARE
BLACKBERRY ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η
ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΕ ΣΑΣ. Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ BLACKBERRY ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣΤΑ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ
ΤΟΙΟΥΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ.
Εάν είσθε καταναλωτής σύμφωνα με τον ορισμό του "Καταναλωτή" βάσει
του Ελληνικού δικαίου, θα έχετε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών
εντός της οποίας θα μπορείτε να επιστρέψετε το Hardware Blackberry
("Περίοδος Υπαναχώρησης") χωρίς ποινή και αναιτιολογήτως. Η μόνη
επιβάρυνση η οποία είναι δυνατόν να σας επιβληθεί εξ αιτίας της
ασκήσεως του δικαιώματός ΣΑΣ υπαναχώρησης είναι το άμεσο κόστος
επιστροφής των προϊόντων. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος αυτού
αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία λαμβάνετε το Hardware
Blackberry. Μπορείτε έγκυρα να ασκήσετε το δικαίωμά σας εντός της
Προθεσμίας Υπαναχώρησης μόνο αποστέλλοντας έγγραφη γνωστοποίηση με
συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της έδρας της Research In Motion UK
Limited,
την
οποία
μπορείτε
να
βρείτε
στην
διεύθυνση
http://www.rim.com/company/contact/index.shtml. Μπορείτε επίσης να
στείλετε αυτή την γνωστοποίηση στην RIM με φάξ ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο υπό την προϋπόθεση ότι εντός δύο (2) συναπτών ημερών από
το φάξ ή το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα επιβεβαιώσετε την
γνωστοποίηση της πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε με συστημένη επιστολή.
Οποιαδήποτε άλλη επιβεβαίωση της γνωστοποίησής σας θα είναι άκυρη και
θα καθιστά άκυρη την άσκηση εκ μέρους σας του δικαιώματος
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υπαναχώρησης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, δεν μπορείτε να ασκήσετε
το δικαίωμα υπαναχώρησης εάν έχετε αποσφραγίσει τη συσκευασία της
συσκευής χειρός. Εάν έχετε εγκύρως ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης,
η RIM θα σας επιστρέψει οποιαδήποτε ποσά έχετε καταβάλει για το
Hardware Blackberry. Αυτή η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται το
ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός 30 ημερών.
Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα ερμηνεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε
κωδικοποιημένων διατάξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η οποιαδήποτε
διαφωνία ή διαφορά, η οποία προέρχεται από ή σχετίζεται με την
παρούσα Συμφωνία, θα παραπέμπεται σε έναν μόνον διαιτητή, ο οποίος θα
συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων. Εάν οι Συμβαλλόμενοι δεν μπορούν
να συμφωνήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως εγγράφου
αιτήματος είτε εκ μέρους του ενός είτε εκ μέρους του άλλου
συμβαλλομένου για την σύμπραξη στον διορισμό διαιτητή, ο διαιτητής
διορίζεται από τον εκάστοτε εν ενεργεία Πρόεδρο της British Computer
Society μετά από αίτηση οιουδήποτε των Συμβαλλομένων. Η οποιαδήποτε
υπαγωγή σε διαιτησία δυνάμει του παρόντος Άρθρου θα διεξάγεται
σύμφωνα με τους Κανόνες περί Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου, οι οποίοι Κανόνες θεωρούνται ενσωματούμενοι
δι'αναφοράς εις το παρόν Άρθρο. Η διαιτησία λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο
της Αγγλίας και η γλώσσα της διαιτησίας είναι η Αγγλική. Η απόφαση
του διαιτητή συντάσσεται εγγράφως και είναι αιτιολογημένη. Η
διαιτητική απόφαση προβλέπει για τις δαπάνες διαιτησίας που πρέπει να
καταβληθούν από τους Συμβαλλόμενους κατά τις αναλογίες που κρίνει
αρμόζουσες ο διαιτητής. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και
δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα μέρη (πλήν της περιπτώσεως προφανούς
σφάλματος). Οποιαδήποτε αναφορά βάσει του παρόντος Άρθρου θεωρείται
ως αναφορά κατά την έννοια του Νόμου περί Διαιτησίας 1996.
© 2005 Research in Motion Limited. Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι ομάδες συναφών σημάτων, εικόνων και συμβόλων της Blackberry και
της RIM αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικής κυριότητας και σήματα της
Research in Motion Limited. Η RIM, η Research in Motion, το σύμβολο
"envelope in motion", το "Always On, Always Connected" και το
Blackberry είναι καταχωρημένα στο Αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
και Σημάτων και είναι δυνατόν να τελούν σε εκκρεμότητα προς κατάθεση
ή να έχουν καταχωρηθεί
σε άλλες χώρες. Όλες οι άλλες μάρκες,
ονομασίες προϊόντων, εταιρικές επωνυμίες, σήματα και σήματα υπηρεσιών
αποτελούν αντικείμενα κυριότητας των αντιστοίχων ιδιοκτητών τους.
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