
ការធានាមានកំណត់

សិទ្ធិបននថែមសថែិតក្រកាមច្បាប់អ្នកក្រប្ររាស់។ ្របសិនកបអ្នកជាអ្នកក្រប្ររាស់ អ្នក្របនែលជាមានសិទ្ធិ
កេញច្បាប់ (តាមច្បាប់) នែលបននថែមកលអ្វីនែលរាននចងក្នុងការធានាមានកំណត់កនះ (ែូចជាច្បាប់អ្នក
ក្រប្ររាស់នន្របកទសនែលអ្នករស់កៅ)(“សិទ្ធិរបស់អ្នកក្រប្ររាស់”)។ ការធានាមានកំណត់កនះនចងេី
ស្ថែ នភាេជាក់លាក់នានា កៅកេល BlackBerry នឹង ឬនឹងមិនផ្ដល់ែំកោះស្ស្យ BlackBerry ស្រមាប់
ឧបករណ៍។ ការធានាមានកំណត់កនះមិនកំណត់ ឬផាត់កចញនូវសិទ្ធិអ្នកក្រប្ររាស់របស់អ្នកនែល
ពាក់េ័ន្ធនឹង BlackBerry ឧបករណ៍។
វសិ្លភាេននការធានារបស់អ្នកផលិត។ ការធានាមានកំណត់របស់អ្នកផលិតរានកំណត់
ការទទួលខុស្រតូវរបស់ BlackBerry ្រកុមែុ៊ន និងស្ខា្រកុមែុ៊ន (“ BlackBerry ”) នែលពាក់េ័ន្ធកៅ
នឹង BlackBerry ផលិតផល hardware នែលមានមាាក និងក្រគងងបនាលា ស់នែលផលិតកោយ ឬក្នុងនាមជា 
BlackBerry (“ BlackBerry ឧបករណ៍”)។ BlackBerry ការធានាចំកពាះអ្នកក្រប្ររាស់ BlackBerry 
ឧបករណ៍ថ្មីែំបូង (“អ្នក”) ថា BlackBerry ឧបករណ៍កនះនឹងមិនមានការខូចខាតខាងនផ្នកសមាភា រ និងការ
តុបនតងលម្អសថែិតក្រកាមការក្រប្ររាស់ធម្មតាក្នុងរយៈកេលនែលអ្នកចាប់កផ្ដមទិញ និងបន្តក្នុងរយៈកេល
ជាក់លាក់ជាបន្ដបនាទា ប់ចំកពាះការក្រប្ររាស់ឧបករណ៍ BlackBerry ្របកេទកនះ (រយៈកេល "នន
ការធានា")។ ការធានាមានកំណត់កនះមិនអាចកផទារបន្តកោយអ្នករានកើយ។
(i) ស្រមាប់ BlackBerry រយៈកេលននការធានាទូរស័េទាទំកនបចល័តគឺមួយ (1) ឆ្្ន ំ។ សូមទាក់ទងអ្នកលក់
រាយនែលអ្នករានទិញឧបករណ៍ BlackBerry ស្ដីេីរកបបបទទួលរានកសវាគំា្រទអតិថិជន BlackBerry 
ស្រមាប់ឧបករណ៍របស់អ្នក។
(i) ស្រមាប់ BlackBerry Porsche Design រយៈកេលននការធានាទូរស័េទាទំកនបគឺេីរ (2) ឆ្្ន ំ។ សូមទាក់ទង 
BlackBerry អ្នកតំោង – េ័ត៌មានទំនាក់ទំនងនផ្នកធានាអាចរករានតាមរយៈ www.blackberry.com/
gettingstarted។
(i) ស្រមាប់ BlackBerry រយៈកេលននការធានានថបនបលាតគឺមួយ (1) ឆ្្ន ំ។ សូមទាក់ទង BlackBerry 
អ្នកតំោង – េ័ត៌មានទំនាក់ទំនងនផ្នកធានាអាចរករានតាមរយៈ www.blackberry.com/
playbookwarranty។
(iv) ស្រមាប់ BlackBerry ក្រគងងបនាលា ស់នែលមានែូចជាសមាសធាតុ hardware និង software 
(ឧទាែរណ៍៖ Bluetooth ឧបករណ៍ កម្មវធីិអានស្្ម តកាត អូរាល័រនែលមានកជង្រទ) រយៈកេលធានាគឺ
មួយ (1) ឆ្្ន ំ។ សូមទាក់ទងអ្នកលក់រាយនែលអ្នករានទិញBlackBerryឧបករណ៍កនះ។
ករណីកលកនលងចំកពាះការធានាមានកំណត់ស្រមាប់ BlackBerry មូនែលឧបករណ៍ជាក់លាក់ោមួយ 
ឬ្របកទសនានា អាចអនុវត្តរាន – សូមកមលឧបសម្ព័ន្ធ 1 ស្ដីេីការធានាមានកំណត់កនះ។ ស្រមាប់ 
BlackBerry ឧបករណ៍នែលកធ្វថ្មីកើងវញិកោយ ឬក្នុងនាមជា BlackBerry តុល្យភាេននរយៈកេលធានា 
(កបមាន) អនុវត្តចំកពាះឧបករណ៍ BlackBerry នែលកធ្វថ្មីកើងវញិនបបកនះ។
ក្នុងរយៈកេលធានា ្របសិនកប BlackBerry រកកើញថា ឧបករណ៍ BlackBerry មានខូចខាត កែយមាន
រមួបញ្ចូ លក្នុងការធានាមានកំណត់កនះ តាមឆនាទា នុសិទ្ធិោច់ខាត និងនតមួយគត់របស់ខលាួន BlackBerry 
អាចនឹង៖
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(i) ជួសជុលនផ្នកខូចខាតរបស់ BlackBerry ឧបករណ៍កោយឥតគិតនថលា ឬនថលាក្រគងងបនាលា ស់នែលផាលា ស់ប្ដូរ
ថ្មី
(ii) ផាលា ស់ប្ដូរឧបករណ៍ BlackBerry ខូចកោយឥតគិតនថលាេីអ្នកជាមួយផលិតផលថ្មី ឬការកធ្វថ្មីកើងវញិ ឬ
(iii) ្របសិនកប BlackBerry មិនអាចជួសជុល ឬផាលា ស់ប្ដូរ BlackBerry ឧបករណ៍កនះែូចរានផ្ដល់ក្នុង (i) ឬ 
(ii) ្រកុមែុ៊ននឹងសង្ររាក់កៅអ្នកវញិនូវតនមលាកែមនែលអ្នករានទូទាត់ស្រមាប់ BlackBerry ឧបករណ៍
កនះ។
្របសិនកប BlackBerry ឧបករណ៍កនះ្រតូវរានជួសជុល ឬផាលា ស់ប្ដូរកោយ ឬក្នុងនាមជា BlackBerry 
ក្នុងអំើុងកេលននការធានា រយៈកេលធានាស្រមាប់ឧបករណ៍នែលរានជួសជុល ឬផាលា ស់ប្ដូរ 
BlackBerry នឹងផុតកំណត់ កៅកេលរយៈកេលធានាែំបូងរានផុតកំណត់ (កលកនលងនតែល់ក្រមិត
ោមួយ BlackBerry នែលច្បាប់កំណត់កែម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវរយៈកេលធានាយូរជាងមុនស្រមាប់
ឧបករណ៍នែលរានជួសជុលឬ BlackBerry ផាលា ស់ប្ដូរ)។ កសវាធានា ឬគំា្រទនែលរានផ្ដល់កោយ ឬក្នុង
នាមជា BlackBerry សថែិតក្រកាមការធានាមានកំណត់្រតូវរានោក់លក្ខខណ្ឌ កៅកេលបញ្ជូ ន្រតើប់
ឧបករណ៍ BlackBerry របស់អ្នកកៅឱ្យអ្នកផ្ដល់កសវាកេញសិទ្ធិ BlackBerry (ែូចមាននចងខាងក្រកាម 
"រកបបបបញ្ជូ ន្រតើប់ឧបករណ៍ BlackBerry របស់អ្នក")។ កៅកេលអ្នកបញ្ជូ ន្រតើប់ឧបករណ៍ 
BlackBerry វញិតាមការធានាមានកំណត់កនះ និងទទួលរានឧបករណ៍ BlackBerry ប្ដូរថ្មី ឧបករណ៍
នែលអ្នករានបញ្ជូ ន្រតើប់កាលា យជាកម្មសិទ្ធិរបស់ BlackBerry កែយឧបករណ៍នែលប្ដូរថ្មីកាលា យជា
កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក។ កៅកេលសង្ររាក់តាមការធានាមានកំណត់ អ្នកនឹងបញ្ជូ ន្រតើប់ឧបករណ៍ 
BlackBerry កៅឲ្យ BlackBerry កែយឧបករណ៍ BlackBerry នែលរានបញ្ជូ ន្រតើប់កនះកាលា យជា
កម្មសិទ្ធិរបស់ BlackBerry។
ការកលកនលង និងការកំណត់ននការធានា។ ការធានាមានកំណត់កនះមិនអនុវត្ត (ែូចរានកំណត់កោយ 
BlackBerry)៖
ចំកពាះក្រគងងបនាលា ស់ក្រប្ររាស់របស់ឧបករណ៍ BlackBerry ែូចជាថ្ម និងកស្ស្មការពារនែលផលិតមក
ចុះកខសោយកៅតាមរយៈកេលក្រប លុះ្រតានតការខូចខាតកកតកើងកោយស្រការខូចនផ្នកវតថែុធាតុកែម ឬ
ការតុបនតង
(ii) ចំកពាះការសឹកធម្មតាកៅកលឧបករណ៍ BlackBerry

(iii) ្របសិនកបឧបករណ៍ BlackBerry ្រតូវរានកបក នកកុន ឬជួសជុលកោយនរោមា្ន ក់នែលមិនរាន
អនុញ្ញា តកោយ BlackBerry

(iv) ្របសិនកប BlackBerry កលខកស៊រឧីបករណ៍ កលខ IMEI ឬក្រគងងសមាគា ល់កផសេងកទបតខូចរបូរាង ឬ
រលុប
(v) ចំកពាះឧបករណ៍ BlackBerry នែលខូច មានែំកណរការខុស្រប្រកតី ឬខូចមុនការកំណត់កោយស្រ
នត និង/ឬបោ្ដ លមកេី៖
(ក) ការក្របមិន្រតឹម្រតូវ បាះសំកណម ឬធាតុរាវ ោក់ជិត ឬបាះនឹងកក្ដ្ដ  ឧប្បត្តិកែតុ ការក្របមិនថ្នម ការ
កធ្វស្របនែស ឬការក្របមិន្រតឹម្រតូវ
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(ខ) ការក្រប្ររាស់ឧបករណ៍ BlackBerry រមួជាមួយក្រគងងបននថែម ផលិតផល កសវា software កម្មវធីិ ឬ
ក្រគងងជំនួយ ឬខាងក្រៅ នែលមិនរានអនុញ្ញា ត ឬផ្ដល់យ៉ាង BlackBerry េិកសសស្រមាប់ការក្រប្ររាស់
ជាមួយមាូនែលជាក់លាក់ននឧបករណ៍ BlackBerry របស់អ្នក
(គ) អ្វីៗនែលមិននមនជាកំែុសកកតកចញេីឧបករណ៍ BlackBerry ខលាួនឯង ឬ
(ើ) ្របតិបត្តិការ ឬការក្រប្ររាស់ BlackBerry ឧបករណ៍ខុសេីការនណនំាននការែំកើងកម្មវធីិ ឬបទ
ោឋា នននឯកស្រស្ដីអំេីអ្នកក្រប្ររាស់នែលរានករបបចំ និងផគាត់ផគាង់កោយ BlackBerry មានែូចជា
ការនណនំាអំេីសុវតថែិភាេ និង្របតិបត្តិការមានកៅកល http://docs.blackberry.com ឬ BlackBerry កិច្ច
្រេមក្រេងងអាជាញា ប័ណ្ណកោះស្ស្យមានកៅកល http://us.blackberry.com/legal/bbsla.jsp;

(vi) ចំកពាះការខូចខាតកៅកលនផទា BlackBerry ននឧបករណ៍ រមួមានកោយមិនកំណត់ចំកពាះស្្ន មក្របះ 
ស្្ន មកេបច ឬឆ្កូតោច់
(vii) ក្រគងងបរកិា្ខ រ នថបនបលាត ឬ hardware ក្រៅេី BlackBerry ឧបរកណ៍ែូចរានកំណត់ក្នុងការធានា
មានកំណត់ – ឧទាែរណ៍ ឧបករណ៍កនះមិន្រតូវក្របជាមួយ SIM កាត ខាងក្រៅោនែលរានផ្ដល់
ជាមួយការទិញរបស់អ្នក ឬចំកពាះទំនិញនែល BlackBerry មិនមានពាណិជ្ជនាម និង្រតូវរានផលិត
កោយ ឬក្នុងនាមជា BlackBerry ឬ
(viii) ្របសិនកបអ្នកមិនអាចបង្ហា ញេស្តុតាងននការទិញនែលបង្ហា ញថាអ្នកគឺជាអ្នកទិញ BlackBerry 
ឧបករណ៍ែំបូងកគ រមួជាមួយកាលបរកិចឆេទ និងទីកននលាងទិញ។
ការធានាមានកំណត់កនះគឺ្រគាន់នតធានាកល hardware នែលកំណត់ចំកពាះ BlackBerry ឧបករណ៍ និង
មិនរាប់បញ្ចូ ល software នែលរានែឹកជញ្ជូ ន កម្មវធីិនែលរានបញ្ចូ ល ឬរាននចកចាយកោយ 
BlackBerry ភាគីទីបីោមួយ កបកទាះបីជា software កនះ្រតូវរានកវចខ្ចប់ ឬលក់ផគាួបជាមួយ BlackBerry 
ឧបករណ៍ ឬអាចរករានស្រមាប់ BlackBerry ឧបករណ៍កនះក្នុងកេលក្រកាយក៏កោយ។ កិច្ច្រេមក្រេងង
អាជាញា ប័ណ្ណ Software អនុវត្តចំកពាះការក្រប្ររាស់ Software របស់អ្នកនែលភា្ជ ប់កៅ BlackBerry នឹង
ឧបករណ៍។ អាជាញា ប័ណ្ណ software ស្រមាប់ BlackBerry software នែលរានបញ្ជូ នមកជាមួយ BlackBerry 
ឧបករណ៍ែូចរានករបបរាប់កៅក្នុង BlackBerry កិច្ច្រេមក្រេងងអាជាញា ប័ណ្ណsoftware នែលអាចអនុវត្ត
រាន។
ការប្រមុងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក។ អ្នកគួរកធ្វការប្រមុងទុកទិន្នន័យ BlackBerry software កម្មវធីិ និង
េ័ត៌មានឧបករណ៍របស់អ្នកកែម្បីជាការការពារេីបញ្ហា ែំកណរការនែលអាចកកតមាន រមួបញ្ចូ លទំាង
មុនកេលបញ្ជូ ន្រតើប់ BlackBerry ឧបករណ៍។ ការប្រមុងទុកទិន្នន័យគឺជាការទទួលខុស្រតូវរបស់អ្នក 
និងមិននមនជាការទទួលខុស្រតូវរបស់ BlackBerry អ្នកលក់រាយនែលអ្នករានទិញ BlackBerry 
ឧបករណ៍ ឬអ្នកផ្ដល់កសវាកេញសិទ្ធិនែលអ្នករានទទួលកសវា ការជួសជុល ឬការផាលា ស់ប្ដូរ BlackBerry 
ឧបករណ៍ រមួមានកោយមិនកំណត់ចំកពាះទិន្នន័យនែលរាត់បង់ ឬខូចកោយការក្រប software សម
កាលកម្ម។ សូមែកកចញឧបករណ៍ខាងក្រៅ ឬអងគាចងចំា និង/ឬេ័ត៌មានបុគគាល ឬសមាងា ត់ោមួយ មុន
កេលបញ្ជូ ន្រតើប់ឧបករណ៍ BLACKBERRY របស់អ្នក។ ក្នុងអំើុងកេលទទួលកសវា ការជួសជុល ឬ
ការផាលា ស់ប្ដូរ អ្វីៗនែលមានកលឧបករណ៍ BLACKBERRY របស់អ្នកអាចនឹង្រតូវលុបកចាល និង/ឬសមា្អ ត
កែម្បីករបបទ្រមង់កើងវញិ ឬកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធែូចកេលទិញែំបូង (នផ្អកកលការកធ្វបច្ចុប្បន្នភាេ និង
ការអាប់ក្រកែសូែ្វនវរថ្មីៗកៅកេលកនាះ ក្រកាមកិច្ច្រេមក្រេងងអាជាញា ប័ណ្ណសូែ្វនវរែំកោះស្ស្យ 
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BLACKBERRY) កែយឧបករណ៍ខាងក្រៅ ឬអងគាចងចំាោមួយអាចនឹង្រតូវែកកចញ និងមិនបញ្ជូ ន
្រតើប់កៅឲ្យអ្នកវញិកើយ។ ជាការបញ្្ជ ក់ ការធានាមានកំណត់កនះមិនរមួបញ្ចូ លការប្រមុងទុក ការ
ស្្ត រកើងវញិ ឬការែំកើងកើងវញិននទិន្នន័យ software ឬកម្មវធីិនានារបស់អ្នកកៅក្នុង BlackBerry 
ឧបករណ៍កទ។
រកបបបបញ្ជូ ន្រតើប់ឧបករណ៍ BlackBerry របស់អ្នក។ ការធានាមានកំណត់កនះផ្ដល់ជូនអ្នកកោយ 
BlackBerry ្រកុមែុ៊ន។ កែម្បីកំណត់ថាកតឧបករណ៍ BlackBerry របស់អ្នក្រតូវការកសវាធានា ឬយ៉ាង
ោ កែយកែម្បីទទួលរានកសចក្ដីនណនំាេីរកបបបបញ្ជូ ន្រតើប់ឧបករណ៍ BlackBerry របស់អ្នក សូម
ទាក់ទងខាងនផ្នកធានាស្រមាប់ឧបកណ៍ BlackBerry ជាក់លាក់របស់អ្នកនែលរាននចងក្នុងតារាង សថែិត
ក្រកាមការធានាេី្រកុមែុ៊ននែលរានរាប់បញ្ចូ លខាងកល។
កៅកេលទំនាក់ទំនង BlackBerry កៅ BlackBerry អ្នកផ្ដល់កសវាកម្មនែលមានសិទ្ធិកេញកលញតាម
ទូរស័េទាអាច្រតូវរានគិតនថលាកសវាទូរស័េទាបននថែម។ អ្នកអាចនឹង្រតូវជួយក្នុងការកំណត់រកបញ្ហា ោមួយ
កៅកល BlackBerry ឧបករណ៍របស់អ្នក និង/ឬផ្ដល់េស្តុតាងននការទិញនែលបញ្្ជ ក់ថា អ្នកជាអ្នកទិញ
ែំបូងនន BlackBerry ឧបករណ៍ រមួជាមួយកាលបរកិចឆេទ និងទីកននលាងននការទិញែំបូង។ ជក្រមសកសវា
ធានា កេលកវលាកឆលាយតប និងនថលាឈ្នួល (កបអាចអនុវត្តរាន) អាចនឹងខុសគា្ន កៅតាម្របកទស។ 
្របសិនកបឧបករណ៍ BLACKBERRY របស់អ្នក្រតូវបញ្ជូ ន្រតើប់ក្នុងរយៈកេលននការធានា បាុនន្ត
ឧបករណ៍ BLACKBERRY របស់អ្នកមិនមានការធានាមានកំណត់កនះកទ លក្ខខណ្ឌ  និងនថលាឈ្នួលអាច
នឹង្រតូវគិតចំកពាះការជួសជុល ឬែំកណរការោនែលរានកធ្វកើង។ ្របសិនកបអ្នកមិនរស់កៅក្នុង
្របកទសនែលឧបករណ៍ BLACKBERRY លក់ឱ្យអ្នកែំបូងកទ កនាះ៖
(ក) ការជួសជុល ឬកសវាធានា្របនែលជាមិនអាចកធ្វកៅរចួកទ
(ខ) អ្នកអាចនឹង្រតូវយល់្រេមកៅនឹងលក្ខខណ្ឌ នានា និង/ឬបង់នថលាជាក់លាក់ (រមួបញ្ចូ ល នតមិនកំណត់
ចំកពាះ នថលាែឹកជញ្ជូ ន និងការ្រគប់្រគង) ្រេមទំាង
(គ) ្របសិនកបអាច ការជួសជុល ឬកសវាធានាអាចនឹងចំោយកេលយូរជាងធម្មតាកែម្បីបញ្ច ប់។
ែំកោះស្ស្យេិកសស។ កលកនលងនតចំកពាះក្រមិតនែល BLACKBERRY ្រតូវរានហាមឃាត់កោយ
ច្បាប់ជាក់លាក់ (រមួមានែូចជា ្របសិនកបអ្នកមានសិទ្ធិក្រប្ររាស់បននថែមកៅនឹងការធានាមានកំណត់
កនះ) មិនឲ្យកំណត់ ឬផាត់កចញេីែំកោះស្ស្យរបស់អ្នកពាក់េ័ន្ធកៅនឹងឧបករណ៍ BLACKBERRY។ 
ការធានាមានកំណត់កនះរាននចងេីែំកោះស្ស្យេិកសសស្រមាប់ឧបករណ៍ BLACKBERRY របស់
អ្នក និងការធានា លក្ខខណ្ឌ  ការធានាអះអាង ឬការធានាកផសេងៗកល្របកេទោមួយ រមួទំាងការ
ែឹកជញ្ជូ ន ឬការក្រប្ររាស់ កោយរាប់បញ្ចូ ល នតមិនកំណត់ចំកពាះការធានានែលពាក់េ័ន្ធកៅនឹងការ
លក់ គុណភាេនែលអាចទទួលយករាន និង/ឬសមស្សបកៅតាមកគាលបំណងជាក់លាក់នែលរាន
អះអាង និងមិន្រតូវរានអនុវត្ត ឬកធ្វឲ្យមានផលបាះពាល់ោមួយកើយ។
ការទទួលខុស្រតូវមានកំណត់។ កលកនលងនតចំកពាះក្រមិតនែល BLACKBERRY ្រតូវរានហាមឃាត់
កោយច្បាប់ជាក់លាក់ (រមួមានែូចជា ្របសិនកបអ្នកមានសិទ្ធិក្រប្ររាស់បននថែមកៅនឹងការធានា
មានកំណត់កនះ) ឬ្របសិនកប្របកទស រែឋា ឬកខត្តោមួយនែលអ្នករស់កៅមិនអនុញ្ញា តឲ្យផាត់កចញ ឬ
កំណត់ចំកពាះភាេបនាទា ប់បនសេំ ឬការខូចធងាន់ធងារ ឬកទាះក្នុងស្ថែ នភាេោមួយក៏កោយ BLACKBERRY 
ឬនរោមា្ន ក់មិនអាចកធ្វជាតំោង ឬជាមួយ BLACKBERRY (រាប់បញ្ចូ ល នតមិនកំណត់ចំកពាះ ការ
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ពាក់េ័ន្ធកៅនឹងការផលិត ការផគាត់ផគាង់ ការនចកចាយ ការលក់ ការជួសជុល ឬការ្រតើប់ឧបករណ៍ 
BLACKBERRY) ទទួលខុស្រតូវចំកពាះការខូចមុនកេលកំណត់ ភាេបនាទា ប់បនសេំ ការរាត់បង់ ឬ
ការខូចខាតទំាងស្សុង (កោយរាប់បញ្ចូ ល នតមិនកំណត់ចំកពាះការខូចខាត ឬការរាត់បង់អតថែ្របកយ៉ជន៍ 
ការផា្អ កអាជីវកម្ម ការរាត់បង់ ឬខូចេ័ត៌មាន (រមួមានទិន្នន័យ) ឬការរាត់បង់ថវកិា) នែល
បោ្ដ លមកេីការក្រប្ររាស់ ឬអសមតថែភាេចំកពាះការក្រប្ររាស់ឧបករណ៍ BLACKBERRY ឬកប
កទាះបីជា BLACKBERRY ឬនរោមា្ន ក់មិនអាចកធ្វជាតំោង BLACKBERRY រាននណនំាអំេីលទ្ធភាេ
នែលអាចកកតមានននការខូចខាតនបបកនះក៏កោយ។ ការកំណត់កនះមានបំណងអនុវត្ត និងេិតជា
អនុវត្តកោយមិនគិតថាកតការខូចខាតនបបអស់កនះ្រតូវរានតវាាទាមទារ កពាលអះអាង ឬោក់ប្ដឹង ឬ
បណ្ដឹ ងក្នុងកំែុសសីុវលិ កិច្ចសន្យា ចំកពាះការធានា ឬកៅក្រកាម្រទឹស្ដីនផ្នកច្បាប់កផសេងៗកទបត។ ការ
ទទួលខុស្រតូវរបស់ BLACKBERRY និងនរោមា្ន ក់នែលកធ្វជាតំោង ឬជាមួយ BLACKBERRY ចំកពាះ
អ្នកស្រមាប់ការរាត់បង់ ឬការខូចខាតនែលកកតកើងក្រកាមការធានាមានកំណត់កនះ សរបុមក មិន្រតូវ
កលសេីតនមលាទិញសុទ្ធនែលអ្នករានបង់កលឧបករណ៍ BLACKBERRY ឬនថលាផាលា ស់ប្ដូរឧបករណ៍ 
BLACKBERRY នែលបាះពាល់កើយ កពាលគឺមួយោនែលក្រចនជាង។ កទាះក្នុងលក្ខណៈោក៏កោយ 
អ្វីនែលរាននចងខាងមុខមិន្រតូវក្រមិតការទទួលរាា ប់រងោមួយ ទាក់ទិននឹងការស្លា ប់រាត់បង់ជីវតិ ឬ
រងរបួសរាងកាយ ឬការទទួលរាា ប់រងនផ្នកច្បាប់ស្រមាប់ទកង្វកធ្វស្របនែសធងាន់ធងារ ឬការបំកេលាចកចាល
កើយ។
ច្បាប់្រគប់្រគង។ ច្បាប់នានារបស់្របកទស រែឋា កខត្ត ឬនែនយុតា្ត ធិការែូចមាននចងក្នុងកថាខណ្ឌ កនះនឹង
្រគប់្រគងកល៖
(ក) ការធានាមានកំណត់កនះ និងការបកស្ស្យ ការរកំលាេបំពាន និងសុេលភាេននការធានា
មានកំណត់ ្រេមទំាង
(ខ) ការអះអាង វវិាទ ឬភាេច្រមូងច្រមាស (ថាកតកៅក្នុងកិច្ចសន្យា កំែុស ឬកោយ្របការោមួយ
កផសេងកទបត កែយថាកតក្នុងអតីតកាល បច្ចុប្បន្ន ឬអនាគត និងរាប់បញ្ចូ ល អាជាញា យុកាល ្របេ័ន្ធច្បាប់
ទូកៅ និងការទាមទារនែលមានសមធម៌) រវាងអ្នក និង BLACKBERRY នែលកកតកចញេី ឬពាក់េ័ន្ធកៅ
នឹងការធានាមានកំណត់កនះ។
ច្បាប់្របកទសនែលមានជាធរមាន ែូចមាននចងក្នុងតារាងខាងក្រកាម្រតូវអនុវត្តនផ្អកតាមកននលាងនែល
អ្នករស់កៅ កែយកលកនលងនតស្ថែ ប័ននផ្នកច្បាប់ោមួយនែល្រគប់្រគងជកមាលា ះនផ្នកច្បាប់បាុកោ្ណ ះ។
ែំកោះស្ស្យវវិាទ/មជ្ឈតកម្ម។ ការមិនឯកភាេ ឬវវិាទោមួយបោ្ដ លមកេី ឬពាក់េ័ន្ធកៅនឹង
ការធានាមានកំណត់កនះ្រតូវកោះស្ស្យតាមរយៈមជ្ឈតកម្មស្ថែ េរ និងភា្ជ ប់កាតេ្វកិច្ចស្សបកៅតាម
វធិានននមជ្ឈតកម្មកៅក្នុងតារាងខាងក្រកាមនផ្អកកលទីកននលាងនែលអ្នករស់កៅ៖ (I) កននលាងននមជ្ឈតកម្ម
្រតូវនតជាទីតំាងកធ្វមជ្ឈតកម្ម កែយមជ្ឈតកម្ម្រតូវនតកធ្វជាភាស្អង់កគលាស (II) មជ្ឈតករគឺមានមួយរបូ 
(1) និង (III) មជ្ឈតករ្រតូវរាននតងតំាងស្សបកៅតាមវធិានននមជ្ឈតកម្មែូចរានករបបរាប់ខាងកល។ ្រគប់
បញ្ហា ទំាងអស់នែលពាក់េ័ន្ធនឹងមជ្ឈកម្មោមួយក្រកាមការធានាមានកំណត់កនះ្រតូវកធ្វកើងកោយ
សមាងា ត់បំផុតរែូតែល់ក្រមិតអតិបរមានែលអនុញ្ញា តកោយច្បាប់។ េំុមានជកមាលា ះរវាងគូភាគី ឬការ
ពាក់េ័ន្ធនឹងបុគគាលោមា្ន ក់ កលកនលងនត អ្នកនែលអាចចូលរមួ ឬបញ្ចូ លជាមួយគា្ន  កោយគា្ម នលិខិត
អនុញ្ញា តជាលាយលក្ខណ៍អកសេរេី BLACKBERRY។

5SWD-20140307090455183



្របសិនកបអ្នករស់កៅក្នុងតំបន់អឺុរ ាបុ មជ្ឈឹមបូព៌ា ឬទ្វីបអាហ្ែ្វិក ការធានាមានកំណត់កនះ្រតូវនត្រគប់្រគង
កោយច្បាប់្របកទសអង់កគលាស និង្របកទស កវលស៍ និងការយល់្រេមរបស់អ្នកកៅនឹងមជ្ឈតកម្មនែល
មានទីតំាងកៅទី្រកុងើុងែ៍ ្របកទសអង់កគលាសកោយស្សបកៅតាមវធិានមជ្ឈតកម្មអន្ដរជាតិននតុលាការ
ទី្រកុងើុងែ៍។ ្របសិនកប អ្នករស់កៅក្នុងទ្វីបអាសីុ ការធានាមានកំណត់កនះនឹង្រតូវរាន្រគប់្រគងកោយ
ច្បាប់ននទី្រកុងញូវយាក កែយអ្នកយល់្រេមនឹងការកាត់ក្តីកៅទី្រកុងញូវយាកននសែរែឋាអាកមរកិ កោយ
ស្សបតាមវធិានមជ្ឈតកម្មអន្ដរជាតិននតុលាការទី្រកុងើុងែ៍។ ្របសិនកប អ្នកតំាងទីលំកៅក្នុង
ទ្វីបអាកមរកិខាងកជង និងអាកមរកិខាងត្ូបង ការធានាមានកំណត់កនះនឹង្រតូវរាន្រគប់្រគងកោយច្បាប់
ននទី្រកុងញូវយាក កែយអ្នកយល់្រេមនឹងការកាត់ក្តីកៅទី្រកុងញូវយាក ននសែរែឋាអាកមរកិកោយ
ស្សបតាមវធិានមជ្ឈតកម្មអន្ដរជាតិននតុលាការទី្រកុងើុងែ៍។
ឯកជនភាេ។ េ័ត៌មានស្ដីេីការបក្រមអតិថិជននែលទទួលរានតាមរយៈ BlackBerry នឹង្រតូវរាន
ក្រប្ររាស់ ែំកណរការ បញ្ជូ ន និងលាត្រតោងកោយអនុកលាមតាមកគាលការណ៍ឯកជនភាេរបស់ 
BlackBerry (មានកៅកល http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml) កែម្បីអនុវត្តកសវាធានាែូច
រានករបបរាប់ក្នុងការធានាមានកំណត់កនះ។ កនះ្របនែលជារមួបញ្ចូ លទំាងេ័ត៌មានរបស់អ្នក និង 
BlackBerry ឧបករណ៍ េីអ្នកផ្តល់កសវាកម្ម អ្នកលក់រាយ អ្នកលក់បន្ត និងអ្នកនចកចាយនែលរានចូលរមួ
ក្នុងសង្្វ ក់ននការ្រគប់្រគង BlackBerry ឧបករណ៍នែលកសវាធានា្រតូវអនុវត្ត កែយកផទារេ័ត៌មានរបស់
អ្នក និង BlackBerry ឧបករណ៍ BlackBerry ចំកពាះស្ខា និងនែគូ ឬ BlackBerry អ្នកផ្តល់កសវាកម្ម។
កផសេងៗ។ ្របសិនកបមានជកមាលា ះោមួយរវាងការធានាមានកំណត់ និងការធានាកផសេងកទបតនែលផ្ដល់
ជូនអ្នក រមួមានកោយមិនកំណត់្រតឹមនតកៅក្នុងកញ្ច ប់ BlackBerry ឧបករណ៍ ្របការននការធានាមាន
កំណត់កនះ្រតូវអនុវត្តកោយ BlackBerry ែល់ក្រមិតននការជកមាលា ះនបបកនះ។ ្របសិនកបលក្ខខណ្ឌ  ្របការ 
ឬកូននផ្នកោមួយននការធានាមានកំណត់កនះ្រតូវទុកជាកមាើៈ ខុសច្បាប់ ឬមិនអាចអនុវត្តរាន 
សុេលភាេ ឬភាេអាចអនុវត្តរានននលក្ខខណ្ឌ  មា្រតា ឬកូននផ្នកនែលកៅសល់ និងការធានាមាន
កំណត់កនះនឹងមិនបាះពាល់កើយ។
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http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml
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