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Atbildības par preci ierobežojums attiecībā uz preces atbilstību  
 

Research In Motion Limited (“RIM”), kā ražotājs un rīkojoties ar sava meitas sabiedrības Research In Motion UK Limited, sabiedrības 
Nr.4022422, kuras juridiskā adrese ir Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF, starpniecību, BlackBerry Solution 
piegādātājs, kurā ietilpst BlackBerry Mobilais telefons [Handheld] (kas kopā ar BlackBerry Cradle veido BlackBerry Aparatūru), BlackBerry 
Lietojumprogrammatūra un saistītie bezvadu datu pakalpojumi un dokumenti, apliecina Jums kā galalietotājam (“Jūs”), ka BlackBerry 
Aparatūrai nebūs izgatavošanas vai materiālu defektu laika posmā, kas beidzas 1 (vienu) gadu pēc tam, kad Jūs kā sākotnējais galalietotājs 
pirmo reizi iegādājāties BlackBerry Aparatūru (“Atbildības ierobežojuma laiks”). Šis atbildības par preci ierobežojums attiecībā uz preces 
atbilstību (“APIAPA”) nav nododams tālāk. Atbildības ierobežojuma laikā BlackBerry Aparatūra vai viena vai vairākas BlackBerry Aparatūras 
sastāvdaĜas tiks remontētas vai nomainītas pēc RIM ieskatiem, neprasot samaksu ne par rezerves daĜām, ne paveikto darbu. Ja BlackBerry 
Aparatūra (vai tās sastāvdaĜas) tiek remontētas vai nomainītas Atbildības ierobežojuma laikā, Atbildības ierobežojuma laiks beigsies vai nu 
91.dienā pēc remonta vai detaĜas nomaiĦas, vai arī vienu gadu pēc sākotnējās iegādes, piemērojot to nosacījumu, kas iestājas vēlāk. 
Lūdzu, meklējiet norādījumus savā BlackBerry Handheld lietotāja rokasgrāmatā par to, kā iegūt klienta palīdzības pakalpojumus 
savai BlackBerry Aparatūrai. 

 

Šis APIAPA neattiecas uz parasto nolietojumu vai ja kādu no BlackBerry Aparatūras sastāvdaĜām ir atvērusi vai remontējusi RIM tam 
nepilnvarota persona, kā arī neattiecas uz BlackBerry Aparatūras remontu vai detaĜu nomaiĦu, kuru bojājums radies nepareizas lietošanas, 
mitruma vai šėidrumu, karstuma tiešā ietekmē vai atrašanās tā tuvumā rezultātā, negadījuma, Ĝaunprātīgas izmantošanas, nepareizas 
pielietošanas rezultātā, vai defektiem, kas radušies remontu vai izmaiĦu gadījumā, ko veikusi kāda cita persona, nevis RIM vai tā 
pilnvarotais servisa pārstāvis. Šis APIAPA neaptver BlackBerry Aparatūras virsmas fiziskus bojājumus, ieskaitot šėidro kristālu displeja 
skrāpējumus vai ieplaisājumus. Šis APIAPA neattiecas ne uz vienu citu iekārtu, kā vien BlackBerry Aparatūru, kas definēts šajā APIAPA vai 
uz jebkuru tādu bojājumu, ko radījušas perifērijas iekārtas. Šis APIAPA arī neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot BlackBerry 
Aparatūru savienojumā ar tādiem piederumiem, precēm, pakalpojumiem ,palīgiekārtām vai perifērijas iekārtām, kuru izmantošanu RIM nav 
tieši atĜāvis vai nodrošinājis, un gadījumos, kad RIM noteicis, ka šāda nedarbošanās nav radusies pašas BlackBerry Aparatūras dēĜ. 
Papildus tam, ja nedarbošanās radusies tādēĜ, ka lietotājs neievēro Drošības informāciju, kas atrodas iepakojumā ar BlackBerry Solution kas 
sastāv no BlackBerry Aparatūras, BlackBerry Lietojumprogrammatūras, un pievienotajiem bezvadu datu pakalpojumiem un dokumentācijas 
(BlackBerry Solution), šis APIAPA var būt spēkā neesošs, vai arī, ja tas ir spēkā esošs, tad netikt piemērots. Par datu dublēšanu ir atbildīgs 
BlackBeery Aparatūras lietotājs. RIM nav atbildīgs par datiem, kas var tikt bojāti vai zaudēti jebkurā laikā, ieskaitot arī datus, kas pazūd vai 
tiek bojāti BlackBerry Aparatūras apkalpošanas laikā, vai izmantojot sinhronizācijas programmatūru. Ievērojot to, ka bezvadu datu 
pakalpojumus, kas tiek nodrošināti kā daĜa no BlackBerry Solution, nodrošina, izmantojot RIM vai RIM pārdevējus, izmantojot kā piegādātāju 
trešo personu vai mobilo sakaru operatoru, RIM nevar nodrošināt, ka bezvadu datu pakalpojumi vienmēr būs pieejami un ka tie vienmēr 
darbosies nevainojami. Jums ir ieteicams sazināties ar attiecīgo mobilo sakaru operatoru, lai noskaidrotu, kādas garantijas un servisa 
līmenis tiek piedāvāts saistībā ar BlackBerry Solution. Šī un citu iemeslu dēĜ uz BlackBerry Solution nav ieteicams paĜauties gadījumos, lai 
veiktu datu pārraidi saistībā ar ārkārtas gadījumiem, dzīvības apdraudējumu vai citām kritiskām situācijām, un RIM noraida jebkādu savu un 
savu pārdevēju atbildību par notikumiem vai kaitējumu, kas radies šādas paĜaušanās rezultātā, vai bezvadu datu pārraides pakalpojuma 
nedarbošanās vai nepieejamības rezultātā, Jums izmantojot BlackBerry Solution, ieskaitot arī pakalpojuma pārklājuma trūkumu vietā, kur jūs 
vēlaties izmantot BlackBerry Solution.  

 
BLACKBERRY APARATŪRAS VAI BOJĀTO SASTĀVDAěU REMONTS VAI NOMAIĥA IR VIENĪGIE JUMS PAREDZĒTIE 
TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKěI, KAS TIEK SNIEGTI TIKAI SAISTĪBĀ AR BLACKBERRY SOLUTION PIRKUMU UN TĀ 
IZMANTOŠANU.  RIM SAVĀ, SAVU IZPLATĪTĀJU UN BLACKBERRY SOLUTION PĀRDEVĒJU VĀRDĀ, KĀ  ARĪ JEBKURAS 
SABIEDRĪBAS VĀRDĀ, KURU RIM VAI RIM MEITAS SABIEDRĪBA KONTROLĒ ATSEVIŠĖI VAI KOPĀ AR CITU SABIEDRĪBU (KOPĀ 
SAUKTAS “RIM GRUPAS SABIEDRĪBAS” UN ATSEVIŠĖI “RIM GRUPAS SABIEDRĪBAS”) AR ŠO ATSAKĀS NO VISĀM CITĀM 
JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, NOSACĪJUMIEM, APLIECINĀJUMIEM, SAISTĪBĀM VAI GALVOJUMIEM, 
IESKAITOT ARĪ GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRDODAMĪBU, PIEPRASĪTO KVALITĀTI, APMIERINOŠU KVALITĀTI, DERĪGUMU 
NOTEIKTAJAM MĒRĖIM UN IZMANTOŠANAI, ĪPAŠUMA TIESĪBĀM, TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU VAI CITĀDI,  KĀ TO NOSAKA LIKUMS 
VAI PARAŽAS VAI DARĪJUMU NORISE VAI TIRDZNIECĪBAS PARAŽAS. DAŽU VALSTU LIKUMI VARĒTU NEPIEěAUT GARANTIJU 
VAI NOTEIKUMU IZSLĒGŠANU NO LĪGUMIEM AR PATĒRĒTĀJIEM, LĪDZ AR TO ŠIE IZĥĒMUMI VARĒTU UZ JUMS NEATTIEKTIES.  
ŠIS NOTEIKUMS NEIETEKMĒ JUMS AR LIKUMU NOTEIKTĀS OBLIGĀTĀS TIESĪBAS APMĒRĀ, KĀDĀ TĀS IR PIEŠĖIRTAS JUMS 
KĀ PATĒRĒTĀJAM.  
 
RIM VAI RIM GRUPAS SABIEDRĪBAS NAV NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU NETIEŠU, NEJAUŠU, ĪPAŠU VAI 
IZRIETOŠU ZAUDĒJUMU VAI KAITĒJUMU (IESKAITOT ARĪ ZAUDĒJUMUS PAR NEGŪTO PEěĥU, SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
PĀRTRAUKŠANU, SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS INFORMĀCIJAS ZUDUMU, VAI CITU MANTISKU ZAUDĒJUMU), KAS RODAS NO 
PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS TO IZMANTOT , PAT JA RIM UN/VAI RIM GRUPAS SABIEDRĪBAS IR 

http://www.rim.net/patents.shtml
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BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.  ŠIS IEROBEŽIJUMS IR PIEMĒROJAMS UN TIKS PIEMĒROTS NEATKARĪGI 
NOTĀ, VAI ŠĀDU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA TIEK PIEPRASĪTA, PIEěAUTA VAI PAR TO IR IESNIEGTA PRASĪBA TIESĀ PAR 
KAITĒJUMU VAI LĪGUMA NEIZPILDI, VAI PAR GARANTIJU, VAI SASKAĥĀ AR JEBKURU CITU LIKUMU VAI RĪCĪBAS VEIDU, IZĥEMOT 
SAISTĪBĀ AR ATBILDĪBU PAR NĀVES GADĪJUMU VAI MIESAS BOJĀMIEM, UZ KO NEATTIECAS NEKĀDS IEROBEŽOJUMS. RIM, RIM 
GRUPAS SABIEDRĪBU UN JEBKURU PILNVAROTO IZPLATĪTĀJU VAI BLACKBERRY SOLUTION PĀRDEVĒJU ATBILDĪBA JUMS PAR 
ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM, KAS IZRIET NO ŠĪ APIAPA, NEPĀRSNIEDZ KOPUMĀ IZMAKSAS PAR BOJĀTĀS BLACKBERRY 
APARATŪRAS SASTĀVDAěAS NOMAIĥU.  Neviens šajā APIAPA iekĜautais noteikums nav uzskatāms par tādu, kas izslēdz vai mēăina 
izslēgt , vai jebkādā veidā ierobežot atbildību par nāves gadījumu vai par miesas bojājumiem, ciktāl tie tieši izriet no RIM, tā darbinieku vai 
pārstāvju neuzmanības.  

 

VIENOŠANĀS ATTIECĪBĀ UZ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVERA PROGRAMMATŪRU, LIETOJUMPROGRAMMATŪRU, VISU 
DOKUMENTĀCIJU UN JEBKURU PROGRAMMAPARATŪRU, KAS INSTALĒTA BLACKBERRY APARATŪRĀ, TIEK IZTEIKTA 
ATSEVIŠĖI PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMĀ, KAS JUMS TIEK IZSNIEGTS ATSEVIŠĖI. VIENOŠANĀS PAR ATBILDĪBAS 
IEROBEŽOJUMU PAR JEBKURU BLACKBERRY PIEDERUMU, KAS TIEK PASŪTĪTS ATSEVIŠĖI ARĪ TIEK IZTEIKTA ATSEVIŠĖĀ 
DOKUMENTĀ, KAS PIEVIENOTS ŠĀDAM PIEDERUMAM.  

 
RIM atteikums no jebkura saistību neizpildes gadījuma netiek uzskatīts par ilgstošu šāda saistību neizpildes gadījuma atteikumu vai arī par 
atteikumu no jebkuriem citiem saistību neizpildes gadījumiem.  
 
Šeit izteiktās saistības regulē un tās iztulkojamas atbilstoši Anglijas un Velsas likumiem, izĦemot jebkurus tādus likumus, kas regulē tiesību 
normu kolīzijas. Puses (kopā sauktas “Puses” un katra atsevišėi – “Puse”) vienojas, ka Apvienoto Nāciju Konvencija par Starptautisko preču 
pirkuma-pārdevuma līgumu netiek piemērota attiecībā uz šo APIAPA. Visas nesaskaĦas un strīdi, kas rodas no vai saistībā ar šeit 
izteiktajiem pienākumiem, tiks galīgi atrisināti šėīrējtiesā. Šėīrējtiesneša lēmums ir galīgs un Pusēm saistošs (izĦemot acīmredzamas 
kĜūdas). Šėīrējtiesneša lēmumam jābūt rakstiskam un jāsatur lēmuma pamatojums. Šėīrējtiesneša lēmumam jānosaka kārtība, kādā Puses 
segs šėīrējtiesas izdevumus, un to proporcijas, kā šėīrējtiesnesis to uzskata par atbilstošu. Ja vien Jūsu jurisdikcijas likumi neaizliedz, tad 
šėīrējtiesas process notiks: (i) Londonā, Anglijā; (ii) saskaĦā ar Anglijas tiesībām; (iii) angĜu valodā; (iv) atbilstoši Starptautiskās 
Tirdzniecības kameras Šėīrējtiesas noteikumiem (“STK Noteikumi”); un (v) lietu izskatīs viens šėīrējtiesnesis, kas tiks iecelts saskaĦā ar 
iepriekš minētajiem STK noteikumiem, un kura iecelšanai abas Puses piekritīs 30 dienu laikā pēc šėīrējtiesneša nozīmēšanas; ja šāda 
vienošanās netiek panākta, tad šėīrējtiesnesi ieceĜ šėīrējtiesas pieprasījuma brīdi pēc jebkuras Puses pieprasījuma amatā esošais British 
Computer Society Prezidents (vai persona, ko Prezidents pienācīgā kārtā ir nozīmējis rīkoties savā vārdā). Ja iepriekšējā teikuma 
noteikumus aizliedz Jūsu jurisdikcijas likumi, tad šėīrējtiesa: (i) notiks Rīgā, Latvijā (ii) angĜu valodā; (iii) lieta tiks izskatīta atbilstoši vai nu 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šėīrējtiesas mazo strīdu izskatīšanas reglamentam attiecībā uz strīdiem, kuru summa ir 
mazāka par LVL 1000 (“Mazo strīdu izskatīšanas reglaments”), vai ja strīdus summa pārsniedz minēto apmēru, tad atbilstoši Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šėīrējtiesas reglamentam (“Šėīrējtiesas reglaments”); un (iv) lietu izskatīs viens šėīrējtiesnesis, kas 
tiks iecelts attiecīgi vai nu saskaĦā ar Mazo strīdu izskatīšanas reglamentu vai Šėīrējtiesas reglamentu, un kura iecelšanai abas Puses 
piekritīs 30 dienu laikā pēc šėīrējtiesneša nozīmēšanas; ja šāda vienošanās netiek panākta, tad šėīrējtiesnesi ieceĜ neieinteresēta trešā 
persona. Neviens strīds starp Pusēm, vai strīds, kurā iesaistīta jebkura persona, izĦemot Jūs, nevar tikt pievienots vai apvienots bez 
iepriekšējas RIM rakstiskas piekrišanas.  
 
Ja kāds no šeit ietvertajiem pienākumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šāda spēkā neesamība vai nepiemērojamība 
neietekmē un nepadara par spēkā neesošu visu APIAPA, bet gan (ja vien tā rezultātā nezūd dokumenta būtība) šis APIAPA lasāms tā, it kā 
tas nesaturētu attiecīgo spēkā neesošo vai nepiemērojamo noteikumu vai noteikumus, un katras Puses tiesības un pienākumi tiek atbilstoši 
tam noteikti un piemēroti. 
 
Ja šeit izklāstītie noteikumi tiek tulkoti valodā, kas nav angĜu valoda, angĜu valoda ir noteicošā tādā apmērā, ja pastāv pretruna vai 
neatbilstība starp versiju angĜu valodā un jebkuru tās tulkojumu.  
 
Ja tiek konstatēta neatbilstība starp šeit izteiktajiem noteikumiem un jebkuras garantijas noteikumiem, kas ietilpst BlackBerry Aparatūras 
iepakojumā, attiecībā uz šādu neatbilstību šī APIAPA noteikumi ir noteicošie.  
 
 
© 2006 Research In Motion Limited. Visas tiesības aizsargātas. BlackBerry un RIM saistīto zīmju, attēlu un simbolu grupas ir   Research In 
Motion Limited īpašums. RIM, Research In Motion, ‘Always On, Always Connected’, “envelope in motion” simboli un BlackBerry logo ir 
reăistrēti ASV Patentu un preču zīmju birojā un var būt reăistrētas vai atrasties reăistrācijas procesā arī citās valstīs. Visi citi zīmoli, preču 
nosaukumi, sabiedrību nosaukumi, tirdzniecības un pakalpojumu zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašumā. Mobilo telefonu [Handheld] un/vai 
saistīto programmatūru aizsargā autortiesības, starptautiskie līgumi un dažādi patenti, ieskaitot vienu vai vairākus no šādiem ASV 
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patentiem: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. Citi patenti ir reăistrēti vai atrodas 
reăistrācijas procesā dažādās pasaules valstīs. Lai uzzinātu aktuālo piemērojamo patentu sarakstus, lūdzu, apmeklējiet 
www.rim.net/patents.shtml . 
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