GARANTIA LIMITATA
Research In Motion Limited (“RIM”), producatorul, si prin filiala sa, Research In Motion UK
Limited, avand sediul social in Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK TW20
9LF, furnizor al BlackBerry Solution, continand BlackBerry Handheld (care impreuna cu
BlackBerry Cradle cuprind BlackBerry Hardware), Software-ul BlackBerry Desktop, si serviciul
asociat de transmitere de date fara fir si documentatia, va garanteaza dumneavoastra, utilizatorul
final, ca BlackBerry Hardware nu va avea defecte in executie si materiale pentru o perioada de
un an de la data la care BlackBerry Hardware a fost achizitionat pentru prima oara de
dumneavoastra ca utilizator final initial („Perioada de Garantie”). Aceasta Garantie limitata nu
este transferabila. In timpul Perioadei de Garantie, BlackBerry Hardware, sau una sau mai multe
componente BlackBerry Hardware, vor fi reparate sau inlocuite la optiunea RIM, fara vreo taxa
sau prestatie a vreuneia dintre parti. Daca BlackBerry Hardware (sau o componenta a sa) este
reparat sau inlocuit in timpul Perioadei de Garantie, Perioada de garantie va expira la cel tarziu a
91-a zi de la data repararii sau inlocuirii sau la un an de la data achizitionarii initiale. Va rugam
sa consultati Ghidul Utilizatorului BlackBerry Hardware pentru instructiuni despre cum
puteti obtine sprijinul serviciului de relatii cu clientii pentru BlackBerry Hardware.
Aceasta Garantie limitata nu se aplica uzurii normale sau daca una din componentele BlackBerry
Hardware este deschisa si reparata de o persoana neautorizata de catre RIM, si nu acopera
repararea si inlocuirea oricarui BlackBerry Hardware deteriorat prin folosire gresita, apropierea
sau expunerea la umezeala, lichide, caldura, accident, abuz, neglijenta, operare gresita, sau
defecte datorate repararilor si modificarilor facute de o persoana, alta decat RIM sau
reprezentantii sai service autorizati. Garantia limitata nu acopera daunele fizice aduse suprafetei
BlackBerry Hardware, incluzand crapaturile sau zgarieturile de pe ecranul LCD. Garantia
limitata nu se aplica nici unui echipament, altul decat BlackBerry Hardware, dupa cum este
descris in prezenta Garantie Limitata sau oricaror daune provocate de echipamentul periferic.
Aceasta Garantie limitata nu se aplica daca functionarea gresita rezulta din utilizarea BlackBerry
Hardware impreuna cu accesoriile, produsele, serviciile sau echipamentul subordonat sau
periferic ce nu a fost in mod expres aprobat sau furnizat de RIM, si daca RIM decide ca aceasta
functionare gresita nu este chiar vina BlackBerry Hardware. In plus, daca functionarea proasta
rezulta din esecul utilizatorului de a respecta Safety Information continut in pachet impreuna cu
BlackBerry Solution cuprinzand BlackBerry Hardware, BlackBerry Desktop Software si
serviciul asociat de transmitere de date fara fir si documentatia („BlackBerry Solution”),
Garantia Limitata poate fi nula, si daca nu este nula, nu se va aplica. Pastrarea de rezerva a
datelor este presupusa a fi responsabilitatea utilizatorului BlackBerry Hardware. RIM nu este
responsabil pentru date care pot fi distruse sau pierdute in orice moment, incluzand dar
nelimitandu-se la datele pierdute sau deteriorate in timpul functionarii BlackBerry Hardware, sau
prin utilizarea unui software de sincronizare. In ceea ce priveste serviciile de transmitere de date
fara fir furnizate ca parte a BlackBerry Solution, de catre RIM sau de catre un vanzator autorizat
de RIM, printr-un furnizor terta parte sau operator de comunicatii mobile, nu putem garanta ca
serviciul fara fir de transmitere de date va fi intotdeauna disponil si va functiona intodeauna in
mod adecvat. Va trebui sa contactati operatorul de comunicare mobila pentru a determina ce
garantii si ce nivele de servicii va poate oferi impreuna cu BlackBerry Solution. Pentru aceste
motive si pentru altele, BlackBerrry Solution nu va fi raspunzator pentru transmiterea datelor
legate de urgente si situatii critice sau care pot pune viata in pericol, si RIM neaga orice
responsabilitate in numele sau si in numele vanzatorilor sai pentru evenimente si daune rezultand
dintr-un astfel de sprijin sau esec al serviciului fara fir de transmitere de date de a executa sau de
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a fi disponibil pentru utilizarea BlackBerry Solution, incluzand, dar nelimitandu-se la lipsa de
acoperire a serviciului in zona in care doriti sa utilizati BlackBerry Solution.
REPARAREA
SAU
INLOCUIREA
BLACKBERRY
HARDWARE
SAU
A
COMPONENTELOR AFECTATE SUNT REMEDIILE EXCLUSIVE PREVAZUTE
IMPREUNA CU ACHIZITIONAREA SI UTILIZAREA BLACKBERRY SOLUTION. RIM,
IN NUMELE SAU, AL DISTRIBUITORILOR SI AL VANZATORILOR BLACKBERRY
SOLUTION SI IN NUMELE ORICAREI COMPANII CONTROLATE DE SAU IMPREUNA
CU RIM SAU O FILIALA A RIM (COLECTIV, GRUPUL DE COMPANII RIM SI
INDIVIDUAL UN GRUP DE COMPANII RIM) NEAGA PRIN PREZENTA ORICE ALTE
GARANTII, CONDITII, REPREZENTARI SI GARANTII DE ORICE FEL, FIE EXPRESE
SAU IMPLICITE, INCLUZAND DAR NELIMITANDU-SE LA GARANTIILE
COMERCIALE, CALITATEA SATISFACATOARE SAU/SI POTRIVIREA CU SCOPUL,
IMPLICITE. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA STATUTARE DE CLIENT NU SUNT
AFECTATE DE ACEASTA CLAUZA.
IN NICI UN CAZ RIM SAU GRUPUL DE COMPANII RIM NU VA FI RESPONSABIL
PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU
CAUZA-EFECT (INCLUZAND, DAR NELIMITANDU-SE LA DAUNE PENTRU
PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITATII, INTRERUPEREA ACTIVITATII, PIERDEREA
INFORMATIEI ACTIVITATII, SAU ALTE PIERDERI PECUNIARE) REZULTAND DIN
UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, CHIAR
DACA RIM SI/SAU GRUPUL DE COMPANII RIM AU FOST AVERTIZATI DE
POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ACEASTA LIMITARE ESTE
INTENTIONATA A SE APLICA SI SE APLICA INDIFERENT DACA ACESTE DAUNE
SUNT REVENDICATE, DECLARATE SAU CARE CONSTITUIE OBIECTUL UNEI
ACTIUNI IN FATA INSTANTEI, ACTIUNE IN PRETENTII SAU CONTRACTUALA, SAU
IN PRIVINTA GARANTIEI, PRECUM SI IN ORICE ALTA FORMA PREVAZUTA DE
LEGE SAU FORMA DE ACTIUNE CU EXCEPTIA CAZULUI IN CARE ESTE LEGATA DE
RESPONSABILITATEA PENTRU DECES SAU VATAMARE PERSONALA, PENTRU
CARE NU SE APLICA NICI O LIMITA, RESPONSABILITATEA RIM, A GRUPULUI DE
COMPANII RIM SI A ORICARUI DISTRIBUITOR SAU VANZATOR AUTORIZAT AI
BLACKBERRY SOLUTION FATA DE DUMNEAVOASTRA PENTRU PIERDERE SAU
DAUNE REZULTAND CONFORM PREZENTULUI CONTRACT NU VA DEPASI, IN
TOTALITATE, COSTUL INLOCUIRII HARDWARE-ULUI BLACKBERRY AFECTAT.
Nimic din prezentul contract nu va fi considerat ca o excludere sau incercare de excludere sau o
restrictionare de orice fel a responsabilitatii pentru deces sau vatamare personala in masura in
care rezulta direct din neglijenta RIM sau cea a angajatilor sau a agentilor sai, sau in masura in
care rezulta din neglijenta grava, administrarea proasta intentionata sau interpretarea gresita
frauduloasa din partea RIM sau a angajatilor si agentilor sai.
GARANTIA LIMITATA CU PRIVIRE LA SOFTWARE-UL BLACKBERRY ENTERPRISE
SERVER SOFTWARE, SOFTWARE-UL DESKTOP, TOATA DOCUMENTATIA SI ORICE
MICROPROGRAM CE SE AFLA PE BLACKBERRY HARDWARE ESTE STABILITA
SEPARAT IN CONTRACTUL DE ACORDARE A LICENTEI PENTRU SOFTWARE
FURNIZAT SEPARAT DUMNEAVOASTRA. GARANTIA LIMITATA PENTRU ORICE
ACCESORII BLACKBERRY COMANDATE SEPARAT ESTE DE ASEMENEA STABILITA
INTR-O GARANTIE SEPARATA LIMITATA, CE INSOTESTE ACESTE ACCESORII.
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ACEASTA GARANTIE LIMITATA ESTE GUVERNATA SI VA FI INTERPRETATA IN
CONFORMITATE CU LEGILE ANGLIEI CU EXCEPTIA ORICARUI CORP DE LEGE
GUVERNAND CONFLICTELE DE LEGE. Partile convin ca aplicarea Conventiei Natiunilor
Unite privind Contractele pentru Vanzarea Internationala de Bunuri este exclusa in intregime
acestei Garantii limitate. TOATE DISPUTELE REZULTAND DIN SAU IN LEGATURA CU
PREZENTA GARANTIE LIMITATA, SAU INCALCAREA, TERMINAREA SAU
INVALIDITATEA ACESTEIA, VOR FI SOLUTIONATE DEFINITIV PRIN ARBITRAJ.
Decizia arbitrului va fi finala si obligatorie pentru Parti (cu exceptia cazului de eroare evidenta).
Decizia arbitrului va fi facuta in scris si va fi argumentata. Decizia arbitrului va presupune
prevederi privind costul arbitrajului ce va fi platit de Parti in proportiile pe care arbitrul le gaseste
adecvate. Daca legea jurisdictiei dumneavoastra nu o interzice, arbitrajul va fi: (i) tinut la
Londra, Anglia; (ii) efectuat dupa legile Angliei; (iii) efectuat in limba engleza; (iv) solutionat
conform Legilor de Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert („Reguli”); si (v) va fi
solutionat de un arbitru numit in conformitate cu Regulile mentionate si convenit de comun
acord de catre Parti in termen de 30 de zile de la numirea arbitrului, in lipsa acordului arbitrul
fiind numit de Presedintele in oficiu la momentul cererii de arbitrare a Societatii Britanice a
Computerelor (sau succesorul sau) la aplicarea oricarei Parti. Nici o disputa intre Parti, sau
implicand orice alta persoana in afara de dumneavoastra, nu poate fi asociata sau alaturata
acesteia, fara acordul scris prealabil al RIM.
Daca o prevedere a prezentei Garantii limitate este considerata invalida si fara efect, o astfel de
invaliditate nu va afecta sau anula aplicabilitatea intregii Garantii limitate, ci dimpotriva (doar
daca o eroare de considerare ar rezulta din acest lucru) intreaga Garantie limitata va fi
interpretata ca si cum nu ar contine acea sau acele prevederi invalide si fara efect, si drepturile si
obligatiile fiecarei Parti vor fi de asemenea considerate in vigoare.
Daca exista vreo incosecventa intre aceasta Garantie limitata si orice alta garantie inclusa in
ambalajul Hardware-ului BlackBerry, prevederile acestei Garantii limitate se vor aplica in
masura acestei inconsecvente.
© 2005 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. Grupul de marci BlackBerry si
RIM, marcile asociate, imaginile si simbolurile legate de acestea sunt proprietatea exclusiva a
Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, „Always On , Always Connected”,
simbolul „envelope in motion ” si logo-ul BlackBerry sunt inregistrate la Oficiul pentru Marci
Inregistrate si Patente al SUA si pot fi in curs de inregistrare sau inregistrate in alte tari. Toate
celelalte marci, nume de produse, nume de companii, marci inregistrate si marci de servicii
apartin respectivilor proprietari. Handheld sau Software-ul asociat acestuia sunt protejate de
drepturile de autor, tratate internationale si diferite patente, incluzand unul sau mai multe din
urmatoarele patente SUA: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428;
D,433,460; D,416,256. Alte patente sunt inregistrate sau pe cale de a fi inregistrate in diferite tari
in jurul lumii. Va rugam sa vizitati www.rim.net/patents.shtml pentru o listare actualizata a
patentelor aplicabile.
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