การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข
มือถือ BlackBerry แทนสําหรับ BlackBerry และอุปกรณเสริมที่เปนฮารดแวรอื่นใดของ RIM ซึ่งไมรวมแบตเตอรี่ภายนอก
และซิมการดที่จัดใหทานพรอมกับหรือรวมกับมือถือ BlackBerry โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับใชกับมือถือ BlackBerry
ในโมเดลที่จําเพาะ
(ซึ่งรวมกันประกอบดวยฮารดแวรของ
BlackBerry)
จะปราศจากขอบกพรองในดานคุณภาพของงานและวัสดุเปนเวลาที่สั้นกวา (i) หนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ทานซื้อมือถือ
BlackBerry
ใหมครั้งแรกในฐานะเปนผูใชคนแรก
(“ทาน”)
และ
(ii)
ระยะเวลาที่สิ้นสุดเมื่อมีการทําผิดขอตกลงหรือยุติขอตกลงสําหรับผูใช
BlackBerry/ขอตกลงการอนุญาตในการใชงานซอฟตแวร
(“ขอตกลงการอนุญาตใหใชงาน”)
ของทานที่ทําขึ้นระหวางทานและ Research In Motion Limited และ/หรือกลุมบริษัทในเครือ (“RIM”) ที่เชื่อมโยงกับ
BlackBerry
Solution
(“ระยะเวลารับประกัน”)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมสามารถถายโอนได
ระหวางระยะเวลารับประกัน ฮารดแวรของ BlackBerry หรือสวนหนึ่งสวนใดของสวนประกอบฮารดแวรของ BlackBerry
จะไดรบ
ั การซอมแซมหรือเปลีย
่ นใหมใหตามดุลยพินจ
ิ ของ RIM โดยไมคด
ิ คาใชจา ยกับทานทัง้ ในสวนของอะไหลหรือคาแรง
หากฮารดแวรของ
BlackBerry
(หรือสวนประกอบฮารดแวรดงั กลาว)
นี้ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมในระหวางระยะการรับประกัน
ระยะการรับประกันจะหมดอายุภายหลังวันที่
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หลังการซอมแซมหรือการเปลี่ยนหรือหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก ตามขอตกลงระหวาง RIM และผูจัดหา RIM Solution
(ระบุไวดานลาง) การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้จะไดรับการยอมรับโดย RIM หรือผูจัดหา RIM Solution
การรับประกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขนีไ
้ มรบ
ั ประกันการสึกหรอตามปกติหรือหากสวนประกอบใดๆ ของฮารดแวรของ BlackBerry
ถูกเปดออกหรือซอมแซมโดยบุคคลใดที่ไมไดรับอนุญาตจาก
RIM
และไมครอบคลุมถึงการซอมแซมหรือการเปลี่ยนสําหรับฮารดแวรของ BlackBerry ใดๆ ที่เสียหายจากการใชที่ไมถูกตอง
ความชื้นหรือของเหลว
การอยูใกลหรือสัมผัสกับความรอน
อุบัติเหตุ
การใชงานในทางที่ผิด
การละเลย
การใชงานผิดวัตถุประสงค หรือขอบกพรองอันเนื่องมาจากการซอมแซมหรือการปรับเปลีย
่ นทีท
่ าํ โดยบุคคลใดก็ตามทีม
่ ใิ ช
RIM การรับประกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขไมมีผลครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพตอพืน
้ ผิวของฮารดแวรของ BlackBerry
ซึ่งรวมถึงการแตกราวหรือการขูดขีดบนหนาจอ
LCD
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมรับประกันอุปกรณใดๆ
นอกเหนือจากฮารดแวรของ
BlackBerry
ดังที่ไดกําหนดไวในการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้
ตัวอยางเชน
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมรับแบตเตอรี่ภายนอกหรือซิมการดใดๆ
ที่จัดใหพรอมกับการซื้อ
การเชา
สัญญาเชาหรือวิธีการอื่นๆ
ในการไดมาซึ่งฮารดแวร
BlackBerry
ของทาน
หรือความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการรั่วหรือการทํางานที่ผิดปกติของแบตเตอรี่ภายนอก
ซิมการดหรืออุปกรณเสริมหรืออุปกรณตอพวงอื่นใด
นอกจากนี้การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมรับประกันหากการทํางานที่ผิดปกตินั้นเปนผลมาจากการใชฮารดแวรของ
BlackBerry
รวมกับอุปกรณเสริม
ผลิตภัณฑ
การบริการ
หรืออุปกรณประกอบหรืออุปกรณตอพวงไมไดรับการรับรองโดยชัดแจงหรือจัดเตรียมโดย
RIM
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานกับโมเดลที่จําเพาะของมือถือ BlackBerry ของทานและเมื่อมีการระบุโดย RIM
วาการทํางานที่ผิดปกตินั้นไมใชขอผิดพลาดของฮารดแวรของ
BlackBerry
เอง
นอกจากนี้
หากการทํางานผิดปกติเปนผลมาจากการทีผ
่ ใู ชไมปฏิบต
ั ต
ิ ามขอมูลดานความปลอดภัยทีอ
่ ยูใ นบรรจุภณ
ั ฑของ BlackBerry
Solution
ที่ประกอบดวยฮารดแวรของ
BlackBerry
ซอฟตแวร
BlackBerry
Desktop
ตลอดจนการบริการขอมูลแบบไรสายที่เกี่ยวของและเอกสาร
(“BlackBerry
Solution”)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขอาจเปนโมฆะ
และหากไมเปนโมฆะ
ก็จะไมมีการปรับใช
โดยสันนิษฐานวาการสํารองขอมูลนั้นเปนความรับผิดชอบของผูใชฮารดแวรของ
BlackBerry
RIM
หรือผูแทนจําหนายหรือผูจัดจําหนายที่ทานซื้อ
BlackBerry
Solution
(“ผูจัดหา
RIM
Solution”)
จะไมรับผิดชอบตอขอมูลที่อาจเสียหายหรือสูญหายไดทุกเมื่อ
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะขอมูลที่สูญหายหรือเสียหายในระหวางการใหบริการแกฮารดแวรของ
BlackBerry
หรือโดยการใชซอฟตแวรสําหรับการซิงโครไนซ
(synchronization)
เนื่องจาก
BlackBerry
Solution
ถูกจัดใหพรอมกับการบริการขอมูลแบบไรสายที่จัดใหโดยผูจัดหาภายนอก
ฉะนั้น
RIM
จึงไมสามารถรับรองหรือรับประกันไดวา การบริการขอมูลแบบไรสายนัน
้ จะมีพรอมเสมอหรือจะทํางานอยางเหมาะสมเสมอได
สําหรับเหตุผลนี้และเหตุผลอืน
่ ๆ
BlackBerry
Solution
จะไมเชือ
่ ในการสงขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับเหตุฉก
ุ เฉินหรือการคุกคามตอชีวต
ิ หรือสถานการณทม
ี่ ค
ี วามจําเปนอยางยิง่ ยวดและ
RIM
บอกเลิกขอเรียกรองในความรับผิดใดๆ
ในนามของตนเองหรือในนามของผูจัดหา
RIM
Solution
และในนามของผูจัดหาภายนอกของการบริการเวลาการสื่อสารทางอากาศสําหรับเหตุการณหรือความเสียหายที่เปนผลมาจาก
การใช BlackBerry Solution ของทานซึง่ รวมถึงแตไมจาํ กัดเฉพาะ การขาดการบริการทีค
่ รอบคลุมในพืน
้ ทีซ
่ งึ่ ทานตองการใช
BlackBerry Solution RIM จะไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ที่จัดใหโดยผูจัดหา RIM Solution
หรือบุคคลอื่นใด
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การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมใดๆ
Solution ของ RIM

ตามการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขควรไดรับการรองขอโดยทานจากผูใหบริการ

การซอมแซมหรือการเปลี่ยนใหมของฮารดแวรของ
BLACKBERRY
ดังที่จัดให
ณ
ที่นี้เปนการแกไขปญหาที่จัดใหแกทานแตเพียงผูเดียว
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้แทนการรับประกันไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายและมีขอยกเวนดังที่ไดกลาวไวในที่นี้ซึ่ง
ไดแกการดําเนินการแทนทั้งหมด การรับประกัน การสลักหลังและเงื่อนไขชนิดใดๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
การรับประกันใดๆ
ของสิทธิครอบครองหรือการไมละเมิดสิทธิและการดําเนินการแทน
การรับประกันและเงื่อนไขของความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค ความเหมาะสมทางการตลาด คุณภาพที่เปนที่นาพึงพอใจ
ความทนทานหรือเกิดขึ้นจากการตกลงซื้อขายหรือการใชการคาขายถูกตัดออกในที่นี้
ซึ่งรวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความเหมาะสมทางการตลาดโดยปริยายใดๆและ/หรือคุณภาพหรือความเหมาะสมสํา
หรับการใชหรือวัตถุประสงคทจ
ี่ าํ เพาะและ/หรือการรับประกันหรือเงือ
่ นไขของการไมละเมิดสิทธิโดยปริยาย RIM หรือผูจ
 ด
ั หา
RIM
SOLUTION
ใดๆ
จะไมรับผิดชอบตอทานไมวาทางใดก็ตามและทานไดสละสิทธิ์ตอคาเสียหายทางออม
คาเสียหายทางเศรษฐกิจ
คาเสียหายพิเศษ
คาเสียหายทางการพาณิชย
คาเสียหายอันเนื่องมาจากผิดสัญญา
คาเสียหายในเชิงลงโทษหรือคาเสียหายที่รูกันลวงหนาใดๆ
(ซึ่งรวมถึงโดยไมจํากัดเฉพาะการสูญเสียกําไร
การสูญเสียรายไดหรือกําไรทางธุรกิจ
การสูญเสียขอมูล
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากความลาชาหรือการไมสามารถไดกําไรจากการเก็บที่คาดหมายและสิ่งที่คลายกัน
ตลอดจนการบาดเจ็บสวนบุคคลหรือคาเสียหายที่เกิดจากการตายผิดจากวิสัยปกติ)
ที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใชหรือสมรรถนะของฮารดแวรของ BLACKBERRY แมวา RIM หรือผูจัดหา RIM
SOLUTION
จะตระหนักถึงความเปนไดของความเสียหายดังกลาวก็ตาม
ขอจํากัดนี้มุงหมายที่จะปรับใชและปรับใชโดยไมคํานึงวาคาเสียหายจะถูกเรียกรอง
อางสิทธิ์หรือนํามาสูการดําเนินคดีหรือเรียกรองการฟองรองในการละเมิด
(ซึ่งรวมถึงการประมาทเลินเลอ)
หรือสัญญาหรือภายใตการรับประกันหรือภายใตกฎหมายอื่นใดหรือรูปแบบการดําเนินการ
แบตเตอรี่ภายนอกใดๆ
ที่ใหมาพรอมกับฮารดแวรของ
BLACKBERRY
ถูกจัดใหในลักษณะ
“ตามสภาพที่ปรากฏ”
หรืออยูภ
 ายใตการรับประกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขโดยเฉพาะทีส
่ ามารถปรับใชไดกบ
ั แบตเตอรีด
่ งั กลาว (หากมี) และซิมการดใดๆ
ที่ใหมาพรอมกับฮารดแวรของ
BLACKBERRY
นั้นถูกจัดใหตามสภาพที่ปรากฏ
และไมถือวาแบตเตอรี่ภายนอกหรือซิมการดเปนสวนของฮารดแวรของ
BLACKBERRY
สําหรับวัตถุประสงคของการรับประกันนี้ ทานยอมรับความเสี่ยงของการใชอุปกรณเสริมใดๆ ที่มิไดจัดใหเปนสวนหนึ่งของ
BLACKBERRY
SOLUTION
ไมมีกรณีใดที่ความรับผิดของ
RIM
ตอทานหรือบุคคลภายนอกใดๆ
ที่เรียกรองผานทานหรือในนามของทานจะสูงเกินราคาซื้อขายของฮารดแวรของ
BLACKBERRY
ที่ทานซื้อหรือคาใชจายของการซอมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณเสริมแลวแตกรณีใดจะสูงกวา
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขเกี่ยวกับซอฟตแวร
BLACKBERRY
DESKTOP
จนถึงเอกสารทั้งหมดและเฟรมแวรทอ
ี่ ยูบ
 นฮารดแวรของ BLACKBERRY ถูกกลาวถึงในขอตกลงในการอนุญาตใหใชงาน
การสละสิทธิ์โดย
RIM
ของการผิดสัญญาใดๆ
จะไมถือวาเปนการสละสิทธิ์อยางตอเนื่องของการผิดสัญญาดังกลาวหรือการสละสิทธิ์ของการผิดสัญญาอื่นใด
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้เพื่อการบังคับและตีความตามกฎหมายของจังหวัดออนตาริโอ
แคนนาดายกเวนประชุมกฎหมายที่ควบคุมความขัดแยงของกฎหมาย
คูความตกลงจะไมถือวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศมีผลในการบังคับใชกับการรับป
ระกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขนี้ ความขัดแยงทัง้ ปวงทีเ่ กิดจากหรือเชือ
่ มโยงกับการรับประกันแบบจํากัดเงือ
่ นไขนี้ หรือการฝาฝน
การยุติหรือความไมสมเหตุสมผลในสิ่งดังกลาวจะถูกตัดสินขั้นสุดทายโดยอนุญาโตตุลาการ
คําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการจะถือเปนถึงที่สุดและผูกมัดคูความทั้งสองฝาย (ยกเวนกรณีขอผิดพลาดโดยชัดแจง)
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะตองทําเปนลายลักษณอักษรและจะตองมีเหตุผล
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะกําหนดคาธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการทีจ
่ ะจายโดยคูความในสัดสวนที่อนุญาโต
ตุลาการเห็นวาเหมาะสม นอกเสียจากวาจะเปนการหามตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของทาน อนุญาโตตุลาการจะ: (i)
จัดขึ้นในจังหวัดออนตาริโอ (ii) วาความภายใตกฎหมายของออนตาริโอ (iii) วาความเปนภาษาอังกฤษ (iv)
ตัดสินภายใตกฎของอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาระหวางประเทศ
(“กฎ”)
และ
(v)
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎดังกลาวและที่จะตกลงรวมกันโดยคูสัญญาภายใน
30
วันของการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ การไมสามารถกระทําการซึ่งบุคคลภายนอกที่เปนกลางจะแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ
ไมมีการโตแยงระหวางคูสัญญา
หรือเกี่ยวของกับบุคคลใด
แตทานอาจเขารวมหรือรวมโดยไมมีการใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของ RIM มากอน
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หากขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้ไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมได
การไมสมเหตุสมผลหรือการบังคับตามไมไดดังกลาวจะไมทําใหการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขทั้งหมดนี้เปนโมฆะหรือทําใ
หบังคับตามไมได
แต
(นอกจากการไมสามารถพิจารณาจะเปนผลจากสิ่งดังกลาว)
การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขจะถูกตีความวาหากไมมีขอกําหนดที่ไมสมเหตุสมผลหรือบังคับตามไมไดดังกลาว
ขอกําหนดหรือขอกําหนดตางๆ
และสิทธิตลอดจนขอผูกพันตางๆ
ของคูความแตละฝายจะตองถูกตีความและบังคับใชเชนนั้น
สิ่งนี้เปนเจตจํานงโดยชัดแจงของคูความที่การรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้และเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดจะถูกรางเปนภา
ษาอังกฤษ
หากมีความไมสอดคลองใดๆ
ระหวางการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้และการรับประกันใดๆ
ที่รวมอยูในบรรจุภัณฑของฮารดแวรของ
BlackBerry
นี้
ขอกําหนดของการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไขนี้จะใชกับขอบเขตแหงความไมสอดคลองกันดังกลาว
© 2005 Research In Motion Limited สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ BlackBerry และกลุมเครื่องหมาย
ภาพและสัญลักษณที่เกี่ยวของกับ RIM เปนทรัพยสินของ Research In Motion Limited แตผูเดียว สัญลักษณของ RIM
Research In Motion ‘Always On, Always Connected’, “envelope in motion” และโลโกของ BlackBerry
ไดรับการจดทะเบียนกับสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาของสหรัฐอเมริกาและอาจอยูในระหวางการจดทะเบียนหรือ
จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ แบรนด ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อบริษัท เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการบริการอื่นๆ
ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของทรัพยสินตามลําดับ มือถือและ/หรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของไดรับการปกปองโดยลิขสิทธิ์
สนธิสัญญาระหวางประเทศและสิทธิบัตรตางๆ
ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาตอไปนี้อยางนอยหนึ่งสิทธิบัตร
6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. สิทธิบัตรอื่นๆ
ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออยูระหวางการดําเนินการจดสิทธิบัตรในประเทศตางๆ
ทั่วโลก
โปรดเยี่ยมชม
www.rim.net/patents.shtml เพื่อดูรายชื่อปจจุบันสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ
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