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การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไข 
 
มือถือ BlackBerry แทนสําหรับ BlackBerry และอุปกรณเสริมท่ีเปนฮารดแวรอ่ืนใดของ RIM ซ่ึงไมรวมแบตเตอรี่ภายนอก 
และซิมการดท่ีจัดใหทานพรอมกับหรือรวมกับมือถือ BlackBerry โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับใชกับมือถือ BlackBerry 
ในโมเดลท่ีจําเพาะ (ซ่ึงรวมกันประกอบดวยฮารดแวรของ BlackBerry) 
จะปราศจากขอบกพรองในดานคุณภาพของงานและวัสดุเปนเวลาท่ีส้ันกวา (i) หน่ึง (1) ปนับจากวันท่ีทานซ้ือมือถือ 
BlackBerry ใหมคร้ังแรกในฐานะเปนผูใชคนแรก (“ทาน”) และ (ii) 
ระยะเวลาท่ีส้ินสุดเมื่อมีการทําผิดขอตกลงหรือยุติขอตกลงสําหรับผูใช 
BlackBerry/ขอตกลงการอนุญาตในการใชงานซอฟตแวร (“ขอตกลงการอนุญาตใหใชงาน”) 
ของทานท่ีทําข้ึนระหวางทานและ Research In Motion Limited และ/หรือกลุมบริษัทในเครือ (“RIM”) ท่ีเชื่อมโยงกับ 
BlackBerry Solution (“ระยะเวลารับประกัน”) การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขนี้ไมสามารถถายโอนได 
ระหวางระยะเวลารับประกัน ฮารดแวรของ BlackBerry หรือสวนหน่ึงสวนใดของสวนประกอบฮารดแวรของ BlackBerry 
จะไดรับการซอมแซมหรือเปลีย่นใหมใหตามดลุยพนิิจของ RIM โดยไมคดิคาใชจายกับทานท้ังในสวนของอะไหลหรือคาแรง 
หากฮารดแวรของ BlackBerry (หรือสวนประกอบฮารดแวรดงักลาว) 
น้ีไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมในระหวางระยะการรับประกัน ระยะการรับประกันจะหมดอายุภายหลังวันท่ี 91 
หลังการซอมแซมหรือการเปลี่ยนหรือหน่ึงปนับจากวันท่ีซ้ือครั้งแรก ตามขอตกลงระหวาง RIM และผูจัดหา RIM Solution 
(ระบุไวดานลาง) การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีจะไดรับการยอมรับโดย RIM หรือผูจัดหา RIM Solution 
การรบัประกนัแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีไมรับประกันการสึกหรอตามปกตหิรือหากสวนประกอบใดๆ ของฮารดแวรของ BlackBerry 
ถูกเปดออกหรือซอมแซมโดยบุคคลใดท่ีไมไดรับอนุญาตจาก RIM 
และไมครอบคลุมถึงการซอมแซมหรือการเปลี่ยนสําหรับฮารดแวรของ BlackBerry ใดๆ ท่ีเสียหายจากการใชท่ีไมถูกตอง 
ความชื้นหรือของเหลว การอยูใกลหรือสัมผัสกับความรอน อุบัติเหตุ การใชงานในทางท่ีผิด การละเลย 
การใชงานผิดวัตถุประสงค หรือขอบกพรองอันเน่ืองมาจากการซอมแซมหรือการปรับเปลีย่นท่ีทําโดยบุคคลใดกต็ามท่ีมใิช 
RIM  การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขไมมีผลครอบคลมุความเสียหายทางกายภาพตอพืน้ผวิของฮารดแวรของ BlackBerry 
ซ่ึงรวมถึงการแตกราวหรือการขูดขีดบนหนาจอ LCD การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีไมรับประกันอุปกรณใดๆ 
นอกเหนือจากฮารดแวรของ BlackBerry ดังท่ีไดกําหนดไวในการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ี ตัวอยางเชน 
การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีไมรับแบตเตอรี่ภายนอกหรือซิมการดใดๆ ท่ีจัดใหพรอมกับการซ้ือ การเชา 
สัญญาเชาหรือวิธีการอ่ืนๆ ในการไดมาซ่ึงฮารดแวร BlackBerry ของทาน หรือความเสียหายใดๆ 
ท่ีเกิดจากการรั่วหรือการทํางานท่ีผิดปกติของแบตเตอรี่ภายนอก ซิมการดหรืออุปกรณเสริมหรืออุปกรณตอพวงอ่ืนใด 
นอกจากน้ีการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขนี้ไมรับประกันหากการทํางานท่ีผิดปกติน้ันเปนผลมาจากการใชฮารดแวรของ 
BlackBerry รวมกับอุปกรณเสริม ผลิตภัณฑ การบริการ 
หรืออุปกรณประกอบหรืออุปกรณตอพวงไมไดรับการรับรองโดยชัดแจงหรือจัดเตรียมโดย RIM 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการใชงานกับโมเดลที่จําเพาะของมือถือ BlackBerry ของทานและเมื่อมีการระบุโดย RIM 
วาการทํางานท่ีผิดปกติน้ันไมใชขอผิดพลาดของฮารดแวรของ BlackBerry เอง นอกจากน้ี 
หากการทํางานผิดปกติเปนผลมาจากการท่ีผูใชไมปฏบัิตติามขอมลูดานความปลอดภยัท่ีอยูในบรรจุภณัฑของ BlackBerry 
Solution ท่ีประกอบดวยฮารดแวรของ BlackBerry ซอฟตแวร BlackBerry Desktop 
ตลอดจนการบริการขอมูลแบบไรสายท่ีเก่ียวของและเอกสาร (“BlackBerry Solution”) 
การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขอาจเปนโมฆะ และหากไมเปนโมฆะ ก็จะไมมีการปรับใช 
โดยสันนิษฐานวาการสํารองขอมูลน้ันเปนความรับผิดชอบของผูใชฮารดแวรของ BlackBerry RIM 
หรือผูแทนจําหนายหรือผูจัดจําหนายท่ีทานซ้ือ BlackBerry Solution (“ผูจัดหา RIM Solution”) 
จะไมรับผิดชอบตอขอมูลท่ีอาจเสียหายหรือสูญหายไดทุกเมื่อ 
ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะขอมูลท่ีสูญหายหรือเสียหายในระหวางการใหบริการแกฮารดแวรของ BlackBerry 
หรือโดยการใชซอฟตแวรสําหรับการซิงโครไนซ (synchronization) เน่ืองจาก BlackBerry Solution 
ถูกจัดใหพรอมกับการบริการขอมูลแบบไรสายท่ีจัดใหโดยผูจัดหาภายนอก ฉะน้ัน RIM 
จึงไมสามารถรบัรองหรอืรับประกันไดวาการบรกิารขอมลูแบบไรสายน้ันจะมพีรอมเสมอหรือจะทํางานอยางเหมาะสมเสมอได 
สําหรับเหตุผลน้ีและเหตุผลอ่ืนๆ BlackBerry Solution 
จะไมเชือ่ในการสงขอมลูท่ีเก่ียวของกับเหตุฉกุเฉนิหรือการคกุคามตอชวีติหรือสถานการณท่ีมคีวามจําเปนอยางย่ิงยวดและ 
RIM บอกเลิกขอเรียกรองในความรับผิดใดๆ ในนามของตนเองหรือในนามของผูจัดหา RIM Solution 
และในนามของผูจัดหาภายนอกของการบริการเวลาการส่ือสารทางอากาศสําหรับเหตุการณหรือความเสียหายท่ีเปนผลมาจาก
การใช BlackBerry Solution ของทานซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การขาดการบรกิารท่ีครอบคลมุในพืน้ท่ีซ่ึงทานตองการใช 
BlackBerry Solution RIM จะไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ท่ีจัดใหโดยผูจัดหา RIM Solution 
หรือบุคคลอ่ืนใด  
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การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมใดๆ ตามการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขควรไดรับการรองขอโดยทานจากผูใหบริการ 
Solution ของ RIM 
 
การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมของฮารดแวรของ BLACKBERRY ดงัท่ีจัดให ณ 
ท่ีน้ีเปนการแกไขปญหาท่ีจัดใหแกทานแตเพียงผูเดียว 
การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีแทนการรับประกันไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายและมีขอยกเวนดังท่ีไดกลาวไวในท่ีน้ีซ่ึง
ไดแกการดําเนินการแทนท้ังหมด การรับประกัน การสลักหลังและเง่ือนไขชนิดใดๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย 
ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การรับประกันใดๆ ของสิทธิครอบครองหรือการไมละเมิดสิทธิและการดําเนินการแทน 
การรับประกันและเงื่อนไขของความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค ความเหมาะสมทางการตลาด คุณภาพท่ีเปนท่ีนาพึงพอใจ 
ความทนทานหรือเกิดข้ึนจากการตกลงซ้ือขายหรือการใชการคาขายถูกตัดออกในท่ีน้ี 
ซ่ึงรวมถึงการรับประกันหรือเง่ือนไขของความเหมาะสมทางการตลาดโดยปริยายใดๆและ/หรือคุณภาพหรือความเหมาะสมสํา
หรับการใชหรือวตัถุประสงคท่ีจําเพาะและ/หรือการรบัประกันหรือเง่ือนไขของการไมละเมดิสิทธโิดยปรยิาย RIM หรือผูจัดหา 
RIM SOLUTION ใดๆ จะไมรับผิดชอบตอทานไมวาทางใดก็ตามและทานไดสละสิทธิ์ตอคาเสียหายทางออม 
คาเสียหายทางเศรษฐกิจ คาเสียหายพิเศษ คาเสียหายทางการพาณิชย คาเสียหายอันเน่ืองมาจากผิดสัญญา 
คาเสียหายในเชิงลงโทษหรือคาเสียหายท่ีรูกันลวงหนาใดๆ (ซ่ึงรวมถึงโดยไมจํากัดเฉพาะการสูญเสียกําไร 
การสูญเสียรายไดหรือกําไรทางธุรกิจ การสูญเสียขอมูล 
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความลาชาหรือการไมสามารถไดกําไรจากการเก็บท่ีคาดหมายและสิ่งท่ีคลายกัน 
ตลอดจนการบาดเจ็บสวนบุคคลหรือคาเสียหายท่ีเกิดจากการตายผิดจากวิสัยปกติ) 
ท่ีเกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใชหรือสมรรถนะของฮารดแวรของ BLACKBERRY แมวา RIM หรือผูจัดหา RIM 
SOLUTION จะตระหนักถึงความเปนไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม 
ขอจํากัดน้ีมุงหมายท่ีจะปรับใชและปรับใชโดยไมคํานึงวาคาเสียหายจะถูกเรียกรอง 
อางสิทธิ์หรือนํามาสูการดําเนินคดีหรือเรียกรองการฟองรองในการละเมิด (ซ่ึงรวมถึงการประมาทเลินเลอ) 
หรือสัญญาหรือภายใตการรับประกันหรือภายใตกฎหมายอ่ืนใดหรือรูปแบบการดําเนินการ แบตเตอร่ีภายนอกใดๆ 
ท่ีใหมาพรอมกับฮารดแวรของ BLACKBERRY ถูกจัดใหในลักษณะ “ตามสภาพท่ีปรากฏ” 
หรืออยูภายใตการรบัประกนัแบบจํากัดเง่ือนไขโดยเฉพาะท่ีสามารถปรับใชไดกับแบตเตอรีด่งักลาว (หากม)ี และซมิการดใดๆ 
ท่ีใหมาพรอมกับฮารดแวรของ BLACKBERRY น้ันถูกจัดใหตามสภาพท่ีปรากฏ 
และไมถือวาแบตเตอรี่ภายนอกหรือซิมการดเปนสวนของฮารดแวรของ BLACKBERRY 
สําหรับวัตถุประสงคของการรับประกันน้ี ทานยอมรับความเส่ียงของการใชอุปกรณเสริมใดๆ ท่ีมิไดจัดใหเปนสวนหน่ึงของ 
BLACKBERRY SOLUTION ไมมีกรณีใดท่ีความรับผิดของ RIM ตอทานหรือบุคคลภายนอกใดๆ 
ท่ีเรียกรองผานทานหรือในนามของทานจะสูงเกินราคาซ้ือขายของฮารดแวรของ BLACKBERRY 
ท่ีทานซ้ือหรือคาใชจายของการซอมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณเสริมแลวแตกรณีใดจะสูงกวา 
การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขเก่ียวกับซอฟตแวร BLACKBERRY DESKTOP 
จนถึงเอกสารท้ังหมดและเฟรมแวรท่ีอยูบนฮารดแวรของ BLACKBERRY ถูกกลาวถึงในขอตกลงในการอนญุาตใหใชงาน  

การสละสิทธิ์โดย RIM ของการผิดสัญญาใดๆ 
จะไมถือวาเปนการสละสิทธิ์อยางตอเน่ืองของการผิดสัญญาดังกลาวหรือการสละสิทธิ์ของการผิดสัญญาอ่ืนใด 
 
การรับประกนัแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีเพื่อการบังคับและตีความตามกฎหมายของจังหวัดออนตาริโอ 
แคนนาดายกเวนประชุมกฎหมายท่ีควบคุมความขัดแยงของกฎหมาย 
คูความตกลงจะไมถือวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซ้ือขายสินคาระหวางประเทศมีผลในการบังคับใชกับการรับป
ระกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ี  ความขัดแยงท้ังปวงท่ีเกิดจากหรอืเชือ่มโยงกบัการรบัประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ี หรือการฝาฝน 
การยุติหรือความไมสมเหตุสมผลในส่ิงดังกลาวจะถูกตัดสินข้ันสุดทายโดยอนุญาโตตลุาการ 
คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะถือเปนถึงท่ีสุดและผูกมัดคูความท้ังสองฝาย (ยกเวนกรณีขอผิดพลาดโดยชดัแจง) 
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษรและจะตองมีเหตุผล 
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะกําหนดคาธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการท่ีจะจายโดยคูความในสัดสวนท่ีอนุญาโต
ตุลาการเห็นวาเหมาะสม นอกเสียจากวาจะเปนการหามตามกฎหมายในเขตอาํนาจศาลของทาน อนุญาโตตลุาการจะ:  (i) 
จัดข้ึนในจังหวัดออนตาริโอ (ii) วาความภายใตกฎหมายของออนตาริโอ (iii) วาความเปนภาษาอังกฤษ (iv) 
ตัดสินภายใตกฎของอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาระหวางประเทศ (“กฎ”) และ (v) 
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎดังกลาวและที่จะตกลงรวมกันโดยคูสัญญาภายใน 30 
วันของการแตงตั้งอนุญาโตตลุาการ การไมสามารถกระทําการซ่ึงบุคคลภายนอกที่เปนกลางจะแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
ไมมีการโตแยงระหวางคูสัญญา หรือเก่ียวของกับบุคคลใด 
แตทานอาจเขารวมหรือรวมโดยไมมีการใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของ RIM มากอน 
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หากขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมได 
การไมสมเหตุสมผลหรือการบังคับตามไมไดดังกลาวจะไมทําใหการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขท้ังหมดน้ีเปนโมฆะหรือทําใ
หบังคับตามไมได แต (นอกจากการไมสามารถพิจารณาจะเปนผลจากส่ิงดังกลาว) 
การรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขจะถูกตีความวาหากไมมีขอกําหนดท่ีไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมไดดังกลาว 
ขอกําหนดหรือขอกําหนดตางๆ และสิทธิตลอดจนขอผูกพันตางๆ 
ของคูความแตละฝายจะตองถูกตีความและบังคับใชเชนน้ัน 
 
ส่ิงน้ีเปนเจตจํานงโดยชัดแจงของคูความท่ีการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีและเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดจะถูกรางเปนภา
ษาอังกฤษ  
 
หากมีความไมสอดคลองใดๆ ระหวางการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีและการรับประกันใดๆ 
ท่ีรวมอยูในบรรจุภัณฑของฮารดแวรของ BlackBerry น้ี 
ขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเง่ือนไขน้ีจะใชกับขอบเขตแหงความไมสอดคลองกันดังกลาว 
 
 
© 2005 Research In Motion Limited สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ BlackBerry และกลุมเคร่ืองหมาย 
ภาพและสัญลกัษณท่ีเก่ียวของกับ RIM เปนทรัพยสินของ Research In Motion Limited แตผูเดียว สัญลักษณของ RIM 
Research In Motion ‘Always On, Always Connected’, “envelope in motion” และโลโกของ BlackBerry 
ไดรับการจดทะเบียนกับสํานักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการคาของสหรัฐอเมริกาและอาจอยูในระหวางการจดทะเบียนหรือ
จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ แบรนด ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อบริษัท เคร่ืองหมายการคาและเครื่องหมายการบริการอ่ืนๆ 
ท้ังหมดเปนทรัพยสินของเจาของทรัพยสินตามลําดับ มือถือและ/หรือซอฟตแวรท่ีเก่ียวของไดรับการปกปองโดยลิขสิทธิ์ 
สนธิสัญญาระหวางประเทศและสิทธิบัตรตางๆ ซ่ึงรวมถึงสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาตอไปน้ีอยางนอยหน่ึงสิทธิบัตร 
6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. สิทธิบัตรอ่ืนๆ 
ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออยูระหวางการดําเนินการจดสิทธิบัตรในประเทศตางๆ ท่ัวโลก โปรดเย่ียมชม 
www.rim.net/patents.shtml เพื่อดูรายชื่อปจจุบันสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 
 
 


