
 

 
BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVİLƏSİ 

 
XAHİŞ OLUNUR BU SƏNƏDİ PROQRAM TƏMİNATINI QURAŞDIRMAZDAN VƏ 
YA İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL DİQQƏTLƏ OXUYUN. HAZIRKI MÜQAVİLƏ 
RİM-nin SİZİN QARŞINIZDA OLAN MƏSULİYYƏTİNİ MƏHDUDLAŞDIRAN VƏ YA 
İSTİSNA EDƏN VƏ QANUNLA TƏSBİT EDİLMİŞ HÜQUQLARINIZA TƏSİR EDƏN 
MÜDDƏALARI ƏKS ETDİRİR. YURİSDİKSİYANIZDAN ASILI OLARAQ, HAZIRKI 
MÜQAVİLƏ ANDLILAR MƏHKƏMƏSİ VƏ YA BİRGƏ İDDİALAR VASİTƏSİLƏ 
DEYİL, MÜBAHİSƏLƏRİN FƏRDİ ƏSASDA HƏLL EDİLMƏSİ ÜZRƏ SİZDƏN 
ARBİTRAJ YOLUNDAN İSTİFADƏ ETMƏYİ TƏLƏB EDƏ BİLƏR.  
HAZIRKI MÜQAVİLƏ SİZİN YURİSDİKSİYANIZDA TƏTBİQ EDİLƏN QANUNLA 
NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ HÜQUQLARINIZA (BU CÜR HÜQUQLARDAN QANUNLA 
İSTİFADƏ ETMƏK HÜQUQUNUZ OLDUĞU ÇƏRÇİVƏDƏ) HEÇ BİR TƏSİR 
GÖSTƏRMƏYƏCƏK. 
 
Hazırkı BlackBerry Həlli üzrə Lisenziya Müqavilə (“Müqavilə”) fərdi olaraq sizinlə (əgər siz 
onun şərtləri ilə öz səlahiyyətləriniz çərçivəsində razılaşırsınızsa),və ya şirkətiniz və ya digər 
qurum adından Proqram Təminatını almağa səlahiyyətləndirildiyiniz halda, (aşağıda müəyyən 
edildiyi kimi), maraqları üçün çıxış etdiyiniz belə hüquqi şəxslə (hər hansı halda “Siz”), və qeydə 
alınmış ofisi 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE ünvanında yerləşən 
“Research In Motion UK Limited, Company No. 4022422 (bundan sonra “RIM”) arasında 
(bundan sonra birlikdə “Tərəflər”, hər biri ayrılıqda isə “Tərəf” adlanacaqlar) bağlanan hüquqi 
müqavilədir. Təkliflərin paylanması məzmununda (aşağıda anlayışı verilmişdir), RIM dedikdə 
“Research In Motion E-Commerce S.a.r.l və ya Sizin yurisdiksiyanızda 
http://www.blackberry.com/legal/rime ünvanında təkliflərin paylayıcısı kimi tərif edilən RİM-in 
hər hansı əlaqəli şirkəti ("RIME") nəzərdə tutulur. 
Əgər siz şəxsən öz adınız və şirkətiniz və ya digər qurum adından Əl Cihazı ilə birlikdə proqram 
təminatından istifadə edirsinizsə, o halda “Siz” dedikdə bəzi Proqram Təminatı məhsulları və 
RİM Xidmətləri üzrə şəxsən siz, digər Proqram Təminatı və RİM Xidmətləri üçün isə adından 
çıxış etdiyiniz etdiyiniz qurum nəzərdə tutulacaq (yəni, BlackBerry Enterprise Serverinin 
(“BES”) elektron ünvanı və Blackberry şəxsi məlumatın idarə edilməsi proqramlarından (“PİM 
proqramları”) istifadə etməyinizlə əlaqədar işlədiyiniz şirkətin bu Müqaviləni bağlamaqda sizə 
səlahiyyət verdiyi təqdirdə), Windows Live Messenger müştərisinin proqram təminatı və RİME 
mağazası kimi digər proqram təminatı və ya xidmətlərindən istifadənizə səlahiyyət verilmədiyi 
və bu istifadəyə görə məsuliyyət daşımadığı təqdirdə, o halda “Siz” dedikdə BES elektron ünvanı 
və PİM proqramları üzrə sizin şirkətiniz və Windows Live Messenger müştəri proqram təminatı 
və RİME mağazasından istifadənizlə münasibətdə şəxsən siz nəzərdə tutulursunuz. Proqram 
təminatının lisenziyalaşdırılması və paylanması ilə münasibətdə, RİM birbaşa və ya dolayı yolla 
(a) “Research In Motion Limited” (bundan sonra “RIM Kanada”) və onun hər hansı bir və ya 
bütün törəmə və ya əlaqəli şirkətlərindən (bu törəmə və əlaqəli şirkətlərə RIM Kanada ilə 
birlikdə hazırkı Müqavilədə “RIM Şirkətlər Qrupu” kimi istinad ediləcəkdir) və ya (b) RIM də 
daxil olmaqla, RIM Şirkətlər Qrupuna lisenziya verən üçüncü şəxslərdən lisenziya alandır. 
 
AŞAĞIDAKI MÜVAFİQ DÜYMƏNİ BASMAQLA VƏ YA PROQRAM TƏMİNATINI 
QURAŞDIRMAQLA, AKTİVLƏŞDİRMƏKLƏ VƏ YA ONDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ, SİZ 



 

HAZIRKI MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİNİ QƏBUL ETMƏ YƏ RAZILAŞIRSINIZ. ƏGƏR 
HAZIRKI MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİNƏ DAİR HƏR HANSI SUALINIZ VƏ YA 
NARAHATÇILIĞINIZ OLARSA, XAHİŞ EDİRİK RIM-lə LEGALINFO@RIM.COM 
VASİTƏSİ İLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN. 
 
HAZIRKI MÜQAVİLƏ HƏR HANSI ƏVVƏL MÖVCUD OLMUŞ BLACKBERRY SON 
İSTİFADƏÇİ/PROQRAM TƏMİNATI LİSENZİYASI VƏ BLACKBERRY ENTERPRİSE 
SERVERİ ÜZRƏ PROQRAM TƏMİNATININ LİSENZİYASILAŞDIRILMASI MÜQAVİLƏSİ 
VƏ YAXUD HƏR HANSI BLACKBERRY PROQRAM TƏMİNATININ 
LİSENZİYALAŞDIRILMASI MÜQAVİLƏSİ VƏ YA BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ 
LİSENZİYA MÜQAVİL ƏLƏRİNİ ƏVƏZ EDİR VƏ ÜSTƏLƏYİR, O DƏRƏCƏYƏ QƏDƏR Kİ, 
BELƏ MÜQAVİLƏLƏR SİZİN HAZIRKI MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİNƏ RAZI 
OLDUĞUNUZ TARİXD ƏN ETİBARƏN SİZİN BLACKBERRY HƏLLİNİZİN BİR HİSSƏSİNİ 
TƏŞKİL EDƏN HƏR HANSI PROQRAM TƏMİNATINA TƏTBİQ OLUNSUN (DAHA 
ƏTRAFLI MƏLUMAT ÜÇÜN, LÜ TFƏN AŞAĞIDAKI “MÜQAVİLƏLƏRİN 
BİRLƏŞDİRİLMƏSİ” ADLI BÖLMƏYƏ BAXIN (30-CU BÖLMƏ)). 
 
Qayıdış 
 
ƏGƏR PROQRAM TƏMİNATINI YÜKLƏMƏZDƏN, QURAŞDIRMAZDAN, 
AKTİVLƏŞDİRMƏZDƏN VƏ YA İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL SİZ HAZIRKI 
MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİNİ QƏBUL ETMƏMƏK QƏRARINA GƏLSƏNİZ, SİZİN BU 
PROQRAM TƏMİNATINDAN İSTİFADƏ HÜQUQUNUZ OLMUR VƏ SİZ: (A) PROQRAM 
TƏMİNATINI DƏRHAL RIM-ə QAYTARMALI, LƏĞV ETMƏLİ VƏ YA İŞLƏMƏK 
QABİLİYYƏTİNDƏN MƏHRUM ETMƏLİSİNİZ; (B) ƏGƏR SİZ RİM TƏRƏFİNDƏN VƏ 
YA ONUN ADINDAN QABAQCADAN PROQRAM TƏMİNATI QUR AŞDIRILMIŞ RIM-in 
CİHAZINI ALMIŞSINIZSA, RIM-in CİHAZINI VƏ MÜŞAYİƏT EDƏN PROQRAM 
TƏMİNATINI VƏ ƏŞYALARI (SƏNƏDLƏR VƏ QABLAŞDIRMA DA DAXİL OLMAQLA) 
DƏRHAL RIM-ə VƏ YA RIM-in MALINI VƏ MÜŞAYİƏT EDƏN PROQRAM 
TƏMİNATINI VƏ ƏŞYALARI ƏLDƏ ETDİYİNİZ RIM-in SƏLAH İYYƏTLİ 
DİSTRİBUTORUNA QAYTARMALISINIZ; VƏ YA (C) ƏGƏR SİZ RIM TƏRƏFİNDƏN VƏ 
YA ONUN ADINDAN PROQRAM TƏMİNATI QABAQCADAN QURAŞDIRILMIŞ 
ÜÇÜNCÜ ŞƏXSİN ƏL CİHAZINI ALMIŞSINIZSA, PROQRAM TƏMİNATININ İŞLƏMƏK 
QABİLİYYƏTİNİ LƏĞV ETMƏK ÜÇÜN RIM-lə VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXSİN ƏL CİHAZINI 
VƏ MÜŞAYİƏT EDƏN PROQRAM TƏMİNATINI VƏ ƏŞYALARI ƏLDƏ ETDİYİNİZ 
RIM-in SƏLAHİYYƏTLİ DİSTRİBUTORU İLƏ ƏLAQƏ SAXLAMALISINIZ.Yuxarıda 
sadalanan hallar olarsa, Siz Proqram Təminatına və/və ya bu Təminatla birgə əldə etdiyiniz RİM 
Məhsuluna görə ödəniş etmişsinizsə və Proqram Təminatı olmadan RİM Məhsulundan istifadə 
edə bilmirsinizsə və Proqram Təminatını əldə etdiyiniz tarixdən etibarən otuz (30) gün ərzində 
Proqram Təminatını satın almağınızı təsdiq edən sübut təqdim etsəniz RIM və ya səlahiyyətli 
distribütor bu əşyalar üçün ödədiyiniz pulun (əgər ödəmişsinizsə) əvəzini sizə geri ödəyəcək. 
Üçüncü Şəxsin Əl Cihazlarındakı Proqram T əminatının (nəzərə almalısınız ki, bəzi Üçüncü 
Şəxsin Əl Cihaz(lar)ında olan Proqram Təminatı pulsuz olaraq təqdim olunur və nəticədə, geriyə 
ödənilməli heç nə olmaya bilər) qiymətinin geriyə ödənilməsi məqsədilə, Üçüncü Şəxsin Əl 
Cihazı üçün Proqram Təminatının səlahiyyətli distributoru ilə əlaqə saxlamanız xahiş olunur. 
Yuxarıda sadalanan hallar olarsa, əgər siz səlahiyyətli distributordan Proqram Təminatı üçün 



 

ödənilmiş məbləği geri ala bilmirsinizsə, xahiş edirik RIM-lə legalinfo@rim.com. vasitəsilə 
əlaqə saxlayın. 
 
 
1. Anlayşlar.  Məzmundan başqa məna irəli gəlmirsə, aşağıdakı  anlayışlar aşağıda 
göstərilən mənaları daşıyırlar (və kontekstdən irəli gəldiyi halda, tək cəmi də bildirir və əksinə). 
 

"Şəbəkə xidməti" dedikdə geniş sahəni əhatə edən simsiz şəbəkə xidmətləri və digər şəbəkə 
xidmətləri nəzərdə tutulur (simsiz yerli sahəli şəbəkə, peyk və internet xidmətləri daxil 
olmaqla) və BlackBerry həllinizlə birgə istifadəniz üçün Şəbəkə Xidməti Provayder(lər)i 
tərəfindən göstərilən hər hansı digər xidmətlər nəzərdə tutulur. 
 
“Şəbəkə Xidməti Provayderi” dedikdə Şəbəkə xidmətlərini göstərən qurum nəzərdə 
tutulur. 
 
 
“Səlahiyyətli İstifadəçilər” dedikdə Sizin BlackBerry Həllinizin bir hissəsi kimi Proqram 
Təminatından istifadə etmələrinə icazə verdiyiniz aşağıdakı şəxslərdən hər hansı biri 
nəzərdə tutulur: (a) Sizin hər hansı işçiləriniz, məsləhətçiləriniz və ya müstəqil 
podratçılarınız; (b) dostunuz və ya ailə üzvünüz və ya Sizin ərazinizdə yaşayan hər hansı 
şəxs; (c) RIM-in yazılı şəkildə səlahiyyət verdiyi hər hansı digər şəxs nəzərdə tutulur. . 
Yuxarıdakılara baxmayaraq, hazırkı Müqavilə sizin BlackBerry Serveri üzrə Proqram 
Təminatının üçüncü tərəf tərəfindən saxlanılması üçün avtomatik hüquq təqdim etmir. 
Əgər bunu etmək arsuzundasınızsa, xahiş olunur legalinfo@rim.com ünvanında RİM-lə 
əlaqə saxlayın. 
 
“BlackBerry Əl Cihazı”, h əmçinin “BlackBerry Cihazı” kimi tanınan cihaz dedikdə hər 
hansı smartphone, smart card reader, tablet və ya BlackBerry Presenter  və BlackBerry Əl 
Cihazı kimi http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla  ünvanında 
RIM tərəfindən aydın müəyyən edilən hər hansı digər cihaz daxil olmaqla, RİM 
tərəfindən və ya onun adından istehsal olunmuş əl cihazı nəzərdə tutulur. 
 
“BlackBerry Əl Proqram T əminatı” dedikdə RİM mülkiyyətində olan proqram təminatı 
(RİM mülkiyyətindən – proqram təminatı, proqram-aparat vasitələri, interfeyslər və 
məzmun, texniki baxımdan proqram təminatı kodunun sayılması və ya sayılmamasından 
asılı olmayaraq, və Üçüncü Tərəf Komponentləri) və ya onun Əl Cihazında istifad ə 
olunması üçün yaradılmış hər hansı hissəsi, yəni (a) RIM-in ilkin nəql etdiyi formada Əl 
Cihazına yüklənilmiş; və ya (b) Əl Cihazında istifad ə üçün RIM tərəfindən və ya onun 
adından vaxtaşırı olaraq ötürülmüş, paylanılmış və ya digər formada birbaşa və ya RİME 
mağazası vasitəsilə verilmiş proqram təminatı nəzərdə tutulur.  BlackBerry Əl Proqram 
Təminatı nümunələrinə RİM-ə məxsus əməliyyat sistemi üzrə proqram təminatı və 
BlackBerry Əl Cihazında əvvəlcədən quraşdırılmış və ya RİME mağazası vasitəsilə 
təmin edilmiş sistem proqramları və Üçüncü Tərəfin Əl Cihazlarının istifad əsi üçün 
konkret nəzərdə tutulmuş vaxtaşırı RİM adından və ya onun tərəfindən ötürülən, 
paylanan və ya RİM-ə məxsus əvvəlcədən quraşdırılmış əl proqram təminatı və Üçüncü 
Şəxsin Əl Cihazında istifadə edilməsi üçün ötürülmüş, paylanmış və ya RIM tərəfindən 



 

və ya onun adından verilmiş hər hansı RİM-ə məxsus proqram təminatı cihazı daxildir.   
 
"BlackBerry Ödəniş Xidməti" dedikdə RİME mağazası vasitəsilə İn-App məhsulları və digər 
rəqəmsal məhsul və xidmətlərin alışına imkan verən RİM-ə məxsus ödəniş infrastrukturu 
nəzərdə tutulur. 
 
“BlackBerry ŞK Proqram Təminatı” dedikdə istənilən halda yalnız bir şəxsin istifadəsi və 
istənilən vaxt daxil olması üçün yaradılan və BlackBerry Həllinin bir hissəsi kimi istifadə 
üçün nəzərdə tutulan RIM-ə məxsus proqram təminatı (RIM-ə məxsus proqram 
təminatını, interfeysi, tərkibi, texniki baxımdan proqram təminatı kodunun sayılması və 
ya sayılmamasından asılı olmayaraq, və üçüncü tərəf komponentləri) və ya hər hansı 
hissəsi nəzərdə tutulur.  BlackBerry ŞK Proqram Təminatının nümunəsi Sizin Əl 
Cihazınızla şəxsi kompüterinizin arasında sinxronluğu təmin etmək və onu saxlamaqdan 
ötrü istifadə edilə bilən və digər masaüstü idarəetmə funksionallığını təmin edən 
BlackBerry Masaüstü Proqram Təminatıdır.   
 
“BlackBerry Peşəkar İstehlakçı Xidmətləri” dedikdə RIM istehlakçılarının BlackBerry 
Server Proqram Təminatını əldə etmədən BlackBerry Server Proqram Təminatı 
tərəfindən müəyyən funksionnalığın təmin edilməsi üçün RİM tərəfindən hazırlanan və 
təklif edilən RİM xidmətləri nəzərdə tutulur.  BlackBerry Peşəkar İstehlakçı 
Xidmətlərindən nümunə kimi RİM-ə məxsus “BlackBerry İnternet Xidməti”ni göstərmək 
olar ki, bu da abunəçilərə a) müəyyən İSP və ya digər üçüncü tərəf elektron ünvanlarının 
push əsaslı çatdırılma üçün sizin əl cihazınıza inteqasiya edilməsinə, b) sizin əl cihazınız 
üçün cihaz əsaslı elektron ünvan yaratmağa və c) müəyyən İnternet tərkibi və 
xidmətlərinə çıxış əldə etmək imkanını verir. BlackBerry Peşəkar İstehlakçı 
Xidmətlərinin hamısı və ya bir hissəsi Sizin Şəbəkə Xidmətləri Provayderiniz tərəfindən 
dəstəklənməyə bilər. Lütfən belə bir imkanı öyrənmək üçün özünüzün Şəbəkə Xidməti 
Provayderi ilə əlaqə saxlayın. 
 
“BlackBerry Server Proqram Təminatı” dedikdə hər hansı müəyyən bir vaxtda çoxsaylı Əl 
Cihazları və ya şəxsi kompüterlərin məqbul olduqları və kompüterdə quraşdırılması üçün 
nəzərdə tutulmuş tək nüsxənin istifadəsi üçün yaradılmış RİM-ə məxsus server proqram 
təminatı (RIM-ə məxsus proqram təminatını, interfeysi, tərkibi, texniki baxımdan proqram 
təminatı kodunun sayılması və ya sayılmamasından asılı olmayaraq, konkret server proqram 
təminatı nüsxəsindən istifadə üçün RİM-nin təmin etdiyi server rutinq protokol identifikatoru 
(SRP İD), SRP düzgünlük açarı və hər hansı digər identifikator və üçüncü tərəf 
komponentləri) və ya onun müəyyən bir hissəsi nəzərdə tutulur.  BlackBerry Server Proqram 
Təminatı nümunələrinə müəyyən korporativ proqram vasitələri serverləri arasında inteqrasiya 
və əlaqə təmin etmək üçün (məsələn, email serverləri) və “BlackBerry Şirkət Serveri” 
proqram təminatı ilə işləmək üçün təmin edilən əl cihazları, və əl cihazları üçün ofis zəngi 
xüsusiyyətlərini qoşmaq üçün yaradılmış “BlackBerry Mobil Səs Sistemi” proqram təminatı 
daxildir.  
 
"BlackBerry Həlli" dedikdə proqram təminatı və proqram təminatı ilə yanaşı istifadə üçün 
aşağıdakı əlavə maddələrdən ən azı biri:  RIM məhsulu, BlackBerry Server proqram təminatı, 



 

BlackBerry Əl Proqram təminatı, BlackBerry ŞK Proqram təminatı və/və ya RİM xidmət(lər)i 
müvafiq sənədlərlə birlikdə nəzərdə tutulur. 
 
"Tərkib" dedikdə hər hansı məlumat, mətn, musiqi, səs, zəng tonu, şəkil, qrafik təsvir, video, 
mesaj, nişan, və ya digər rəqəmsal material və ya digər rəqəmsal məlumat nəzərdə tutulur.  
 
“Sənədlər” dedikdə təhlükəsizlik barədə təlimatlar da daxil olmaqla, RIM tərəfindən 
Proqram Təminatının, RIM-in Cihazının və ya Xidmətinin xüsusi növü və versiyası üzrə 
hazırlanmış və verilmiş hər hansı davranış kodeksləri, təlimatları, və ya istifadə qaydaları 
daxil olmaqla, quraşdırma təlimatları və digər standart son istifadəçi sənədləri nəzərdə 
tutulur. Son istifadəçi və inzibatçı sənədlərini həmçinin http://docs.blackberry.com linki 
və ya  RİM-lə legalinfo@rim.com elektron ünvanı vasitəsi ilə əlaqə saxlamaqla əldə 
etmək olar.  Aydın olması üçün qeyd olunur ki, Sənədlərə RIM-dən başqa  Şəbəkə 
Xidmətləri Göstərən və ya digər üçüncü şəxs tərəfindən və ya onların adından hazırlanan 
və verilən quraşdırma təlimatları və son istifadəçi sənədləri və RİM-dən başqa hər hansı 
şəxs tərəfindən hazırlanmış sənədlərə edilən dəyişikliklər daxil deyildir.  
 
"Əl Cihazı" dedikdə:  (a) BlackBerry Əl Cihazı; və ya (b) üçüncü tərəfin Əl Cihazı nəzərdə 
tutulur. 
 
"In-App Məhsulları" dedikdə RİME mağazası vasitəsilə əldə etdiyiniz proqram təminatı 
və ya Üçüncü Tərəfin Proqram Təminatının nüsxələri vasitəsilə BlackBerry Ödəniş 
Xidmətindən istifadə etməklə Sizə satılan rəqəmsal məhsullar və ya xidmətlər nəzərdə 
tutulur. 
 
"Kiosk" dedikdə RİME mağazasında bir şöbə nəzərdə tutulur. 
 
"Qeydiyyat Satıcısı” və ya “QS" dedikdə alqı-satqızamanı müəyyən edildiyi kimi 
satışların həyata keçirilməsinə məsul olan subyekt nəzərdə tutulur ki, o da ödəniş növü, 
yurisdiksiyası və Kioska görə fərqlənə bilər. 
 
"Mənim dünyam" dedikdə RİME mağazası vasitəsilə əldə etdiyiniz müəyyən proqram 
təminatı və Üçüncü Tərəf əşyalarını Əl Cihazınızda quraşdırmaq v ə çıxarmaq imkanı 
verən baza nəzərdə tutulur. 
 
"Təkliflər" dedikdə əldə edilən hər hansı RİM məhsulu, proqram təminatı, RİM ximəti, 
Üçüncü Tərəf Xidməti daxil olmaqla RİME mağazası vasitəsilə əldə edilən In-App 
Məhsulları və hər hansı əşya və ya xidmət nəzərdə tutulur.  
 
"Təklif edən Təchizatçılar" dedikdə RİME mağazası vasitəsilə paylanması üçün Təklifləri 
təqdim edən fiziki və hüquqi şəxslər nəzərdə tutulur. 
 
"Ödənilmiş RIM Xidmətləri" dedikdə alınması üçün Sizin və Ya Sizin Səlahiyyətli 
Istifadəçilərinizin qeydiyyatdan keçməli və RİM-ə ödəniş etməli olduğu RİM xidmətləri 
nəzərdə tutulur. 
 



 

"RIM Köməkçi Cihazları" dedikdə RİM Məhsulu ilə yanaşı işləməsi üçün nəzərdə tutulmuş 
mikroSD kardları, və ya digər genişlənən yaddaş və qulaqcıqlar daxil olmaqla RİM brendli 
aksesuarlar və ya digər əşyalar nəzərdə tutulur. 
 
"RIM Məhsulu" dedikdə hər hansı Proqram Təminatından ayrı olan BlackBerry Əl Cihazları 
və hər hansı RİM köməkçi cihazları nəzərdə tutulur. 
 
"RIM Xidmət(lər)i" dedikdə RİM tərəfindən http://www.blackberry.com/legal/rimservices 
ünvanında RİM Xİdmətləri kimi təsvir edilmiş xidmətlər də daxil olmaqla RİM və ya onun 
əlaqəli şirkətləri adından və ya tərəfindən  təmin edilən xidmət kimi aydın müəyyən edilən hər 
hansı xidmət nəzərdə tutulur. Lakin RİM-nin Üçüncü Tərəf Xidmətini birgə brendlik etməsi 
faktı onu özü özlüyündə RİM xidməti etmir. 
 
"RIME Mağazası" dedikdə “BlackBerry Şirkət Mağazası” istisna olmaqla RİME və ya 
RİME ilə əlaqəli olan rəqəmsal virtual mağaza nəzərdə tutulur ki, bunun da vasitəsilə 
Təklif edən Təchizatçılar son istifadəçilərə paylanması üçün təkliflər təqdim edirlər. 
Lakin aydınlıq üçün qeyd edilməlidir ki, “RİME Mağazası”na Qlobal Solutions İnc. 
Şirkətinin idarə etdiyi  www. shopblackberry.com  rəqəmsal virtual mağazası daxil 
deyildir. 
 
"RIME Mağazası Təklifləri" dedikdə RİME mağazası vasitəsilə təmin edilən Təkliflər nəzərdə 
tutulur. 
 
"Xidmət Provayderləri" anlayışı 9(e) bölməsində göstərilən mənanı kəsb edir. 
 
"Proqram təminatı" dedikdə hazırkı Müqavilə çərçivəsində verilən  və ya sonra quraşdırılmış 
və ya istifadə edilmiş hər hansı formada, mühitdə və tərzdə Sizə təqdim edilmiş hər hansı 
BlackBerry Əl Proqram Təminatı, BlackBerry ŞK Proqram Təminatı və ya BlackBerry Server 
Proqram Təminatı nəzərdə tutulur .  “Proqram Təminatı” termininə Üçüncü Tərəf Proqram 
Təminatı və ya Üçüncü Tərəf əşyasının RİM tərəfindən və ya onun adından, və ya BlackBerry 
Ödəniş Xidmətindən istifadə edərək RİME Mağazası və ya digər hər hansı yolla paylanıb 
paylanmamasından və Üçüncü Tərəf Proqram Təminatı və ya Üçüncü Tərəf əşyasının sizin 
BlackBerry Həllinizin proqram təminatı və/və ya hər hansı bir hissəsi və ya Üçüncü Tərəfin 
Əl Cihazı ilə yanaşı işlənilib işlənilməməsindən asılı olmayaraq hər hansı Üçüncü Tərəf 
Proqram Təminatı və ya Üçüncü Tərəf Əşyası daxil deyildir. 
 
“Üçüncü Şəxsin Komponentləri” dedikdə RİM proqram təminatı məhsuluna daxil etməsi 
və ya RİM aparat cihazları halında proqram aparat vasitələrinə daxil etməsi üçün RİM 
markası altında RIM-in cihazının tərkib hissəsi kimi paylanması üçün üçüncü şəxslərdən 
RIM tərəfindən lisenziyaya uyğun olaraq əldə olunmuş proqram təminatı və interfeys 
nəzərdə tutulur. Lakin buraya Üçüncü Şəxslərin Proqram təminatı daxil deyildir. 
 
"Üçüncü Şəxslərin Tərkibi" dedikdə üçüncü şəxslərə məxsus Tərkib nəzərdə tutulur. 
 
 
“Üçüncü Şəxsin Əl Cihazı” dedikdə BlackBerry Cihazından başqa, üzərində BlackBerry 



 

Əl Proqram Təminatının və ya onun hər hansı hissəsinin işləməsi üçün RIM tərəfindən 
yaradılmış və icazəsi verilmiş smartphone və ya tablet kimi portativ cihazlar daxil 
olmaqla hər hansı cihaz nəzərdə tutulur (BlackBerry Əl Proqram T əminatının RİM 
infrastrukturuna çıxış etməsi üçün nəzərdə tutulduğu hallarda üçüncü şəxsin RİM 
infrastrukturuna çıxış olmasına icazə verməsi barədə RİM-nin Sizin Şəbəkə Xidməti 
Provayderinizlə müqavilə bağlaması daxil olmaqla). 
 
"Üçüncü Şəxsin Əşyaları” dedikd ə Üçüncü Şəxsin Tərkibi və Üçüncü Şəxsin Cihazları 
nəzərdə tutulur. 
 
“Üçüncü Şəxsin Aparat Təminatı” dedikdə Əl Cihazları, kompüter, avadanlıq, köməkçi 
cihazlar və RİM məhsulu olmayan hər hansı digər aparat təminatı nəzərdə tutulur. 
 
"Üçüncü Şəxsin Məhsulları” dedikdə Üçüncü Şəxsin Aparat Təminatı və Üçüncü Şəxsin 
Proqram Təminatı və RİM məhsulu olmayan hər hansı digər kommersiya məhsulları nəzərdə 
tutulur. 
 
“Üçüncü Şəxsin Xidməti” dedikdə Şəbəkə xidmətləri, üçüncü şəxsin qeydiyyat satıcısı və 
ya ödəniş emalçısı tərəfindən göstərilən xidmətlər daxil olmaqla xidmətlər və RİM 
tərəfindən idarə edilməyən hər hansı internet saytı nəzərdə tutulur. 
 
“Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatı” dedikdə RİM cihazları, Proqram Təminatı və ya 
RİME mağazası kimi RİM xidmətləri ilə təmin edilmiş üçüncü tərəfə məxsus ayrıca 
proqram təminatı sistemləri nəzərdə tutulur. 
 
“Sizin BlackBerry Həlliniz” dedikdə Proqram Təminatı və Sizin əldə etdiyiniz, 
quraşdırdığınız, təmin etdiyiniz və ya digər formada Proqram Təminatı ilə birlikdə 
istifadə edilməsinə vəziyyətinizə uyğun olaraq icazə verdiyiniz və məsuliyyət qəbul 
etdiyiniz aşağıdakılardan ən azı hər hansı biri nəzərdə tutulur: RIM Cihazı, BlackBerry 
Server Proqram Təminatı, BlackBerry ŞK Proqram Təminatı və Xidmətlər; müvafiq 
Sənədlərlə birlikdə. Üçüncü Şəxsin əşyaları və Üçüncü Şəxsin xidmətləri sizin 
BlackBerry Həllinizin tərkib hissəsi deyildir.  
 
“Sizin Tərkibiniz” dedikdə Sizin və ya sizin səlahiyyətli istifadəçilərinizin RİM Xidməti 
və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətinə təqdim etdiyi və ya məqbul etdiyi hər hansı Tərkib 
nəzərdə tutulur. 
 

2. Proqram Təminatı və Sənədlərin Lisenziyası. Proqram Təminatı hazırkı Müqaviləyə 
uyğun olaraq lizensiya ilə verilir və satılmır.  Proqram Təminatından istifadəyə dair lisenziyaniz 
şərtidir və ödənilməli olan müvafiq lisenziya qiymətinin ödənilməsi ilə şərtləndirilir. Hazırkı 
Müqavilə, onun müddəalarına və şərtlərinə uyğun olaraq, bununla Sizə şəxsi, geri götürülə bilən, 
qeyri-müstəsna, ötürülə bilməyən və Sizə və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə aşağıdakıları 
birgə şəkildə etməyə icazə verən lisenziya verir: 
 

(a) Əgər Proqram Təminatı BlackBerry Server Proqram Təminatıdırsa: 



 

(i) Proqram Təminatı üçün RIM-ə və ya RIM-in səlahiyyətli 
distributoruna ödənilən lisenziya qiymətlərinə müvafiq sayda Proqram 
Təminatının surətini (virtual surətlər də daxil olmaqla) quraşdırmaq və 
istifadə etmək (və əgər Proqram Təminatı üçün RIM-ə və ya RIM-in 
səlahiyyətli distributoruna heç bir məbləğ ödənilməli deyilsə, o zaman 
RIM və ya onun səlahiyyətli distribütorunun yazılı şəkildə icazə verdiyi 
saya müvafiq sayda surətləri quraşdırmaq və istifadə etmək); və 

 
•  (ii) RIM-ə və ya RIM-in səlahiyyətli distributoruna qiymti ödənilənƏl 

Cihazları  və ya şəxsi kompüterlərin sayına müvafiq Proqram Təminatına 
çıxışa imkan yaratmaq (məsələn, BlackBerry Şirkət Proqram Təminatı 
üçün alınmış müştəri çıxışı lisenziyalarnın (“MÇL”) sayı) (və əgər RIM-ə 
və ya RIM-in səlahiyyətli distributoruna Əl Cihazlarına Proqram 
Təminatına çıxışı olması üçün şərait yaradılmasına görə heç bir məbləğ 
ödənilməli deyilsə, o zaman Əl Cihazları  v ə ya şəxsi kompüterlərin sayı 
RIM və ya onun səlahiyyətli distribütorunun yazılı şəkildə icazə verdiyi 
qədər saya imkan yaratmaq); və 

 
(b) əgər Proqram Təminatı BlackBerry Əl Proqram Təminatı və ya BlackBerry ŞK 

Proqram Təminatıdırsa və:  
 
(i) əgər Proqram Təminatı aparatda əvvəlcədən quraşdırılmışdırsa, o 
zaman aparatda quraşdırılmış həmin Proqram Təminatının yeganə 
nüsxəsindən istifadə etmək; və ya  

 
(ii) əgər Proqram Təminatı aparatda əvvəlcədən quraşdırılmamışdırsa, 
o zaman RIM-ə və ya RIM-in səlahiyyətli distributoruna Proqram 
Təminatının surətinə görə ödənilən lisenziya qiymətinə uyğun sayda 
Proqram Təminatını müvafiq aparatlarda quraşdırmaq və istifadə etmək, 
və Səlahiyyətli İstifadəçilər tərəfindən quraşdırılmasına və istifadə 
edilməsinə icazə vermək (və əgər Proqram Təminatına görə RIM-ə və ya 
RIM-in səlahiyyətli distributoruna Proqram Təminatına görə heç bir 
məbləğ ödənilməli deyilsə, o zaman RIM və ya onun səlahiyyətli 
distribütorunun yazılı şəkildə icazə verdiyi sayda quraşdırmaq və istifadə 
etmək).   

 
Əgər siz təmənnasız sınağın bir hissəsi kimi və ya abunə əsasında proqram təminatını əldə edirsinizsə 
(və hər hansı əlaqədar MÇL), o halda yuxarıda qeyd olunan lisenziya hüquqları  yalnız sizin tələb 
olunan abunə haqqını ödədiyiniz vaxt müddətinə və ya RİM və ya onun səlahiyyətli distribütoru 
tərəfindən icazə verilən vaxt müddətinə şamil edilir. 
 
Hər bir halda hazırkı Müqavilə çərçivəsində sizə verilən lisenziya(lar) Sizə və Sizin Səlahiyyətli 
Istifadəçilərinizə yalnız Sizin daxili və şəxsi məqsədləriniz üçün və Sizin BlackBerry Həllinizin 
tərkib hissəsi kimi proqram təminatından istifadə edə və ya istifadəsinə icazə və RİM 
xidmətlərinə çıxış əldə etmək imkanı verir.  Əg ər Səlahiyyətli İstifadəçi həmçinin Proqram 
Təminatını digər BlackBerryHəlli ilə istifadə etmək istəyirsə (yəni Sizin əldə etmədiyiniz, 



 

quraşdırmadığınız və təmin etmədiyiniz və Sizin icazə verməyə hazır olduğunuz, lakin onun 
istifadəsi üçün üzərinizə heç bir məsuliyyət götürmədiyiniz RIM-ə məxsus cihazları, proqram 
təminatlarını və xidmətləri əhatə edən BlackBerry həlli (bundan sonra “Digər BlackBerry 
Həlli”)), o zaman bu cür istifadə hazırkı lisenziya müqaviləsi ilə əhatə olunmur və siz 
Səlahiyyətli İstifadəçidən ona BlackBerry Əl Proqram T əminatını Digər BlackBerry Həllində 
istifadə etməyə icazə verən RIM-lə ayrıca lisenziya müqaviləsi bağlamasını tələb etməlisiniz. 
Məsələn, əgər Siz şirkətsinizsə və Sizin işçi BlackBerry Əl Proqram T əminatını özünün şəxsi 
BlackBerry Peşəkar İstehlakçı Xidmətləri ilə birlikdə istifadə etmək istəyirsə və Siz icazə verir, 
lakin bu cür istifadəyə görə üzərinizə məsuliyyət götürmürsünüzsə (“Digər BlackBerry Həlli”),  
onda belə istifadə hazırkı Müqavilə çərçivəsində “Sizinlə” şirkət qismində əhatə olunmur və Siz 
ona görə məsuliyyət daşımırsınız, bir şərtlə ki, siz digər BlackBerry Həllinin tərkib hissəsi kimi 
Səlahiyyətli İstifadəçinin proqram təminatından istifadə etmək üçün şəxsən müqavilə bağlamaq 
səlahiyyətinə malik olduğunu təsdiq edəsiniz. Eynilə əgər Siz BES Çıxış Müqaviləsini yerində 
tətbiq etmişsinizsə, müştəriləriniz özlərinin BlackBerry Həllinin bir hissəsi kimi BlackBerry 
Şirkət Serveri Proqram Təminatından istifadə etmələri üçün BBSLA bağlamalıdırlar).  
 
Yenilənmələr və təkmilləşmələr. Hazırkı Müqavilə və ona əsasən verilən lisenziyalar 
aşağıdakılar üçün heç bir  hüquq nəzərdə tutmur: (i) Proqram Təminatının və ya Üçüncü Şəxsin 
Proqram Təminatının gələcəkdə təkmilləşdirilməsi və yenilənməsini; (ii) Əl Cihazında 
BlackBerry Əl Pr oqram Təminatı olduğu halda, Proqram Təminatına daxil olanlar istisna 
olmaqla, əlavə proqramlara çıxış imkanlarını; və ya (iii) yeni və ya yenilənmiş RİM 
Xidmətlərinin əldə edilməsini.   
Yuxarıdakına baxmayaraq, Proqram Təminatına Proqram Təminatının avtomatik təkmilləşdirilməsini 
və yenilənməsini yoxlayan funksiya daxil ola bilər və Sizdən müəyyən RİM xidmətlərinə çıxış və ya 
istifadənin davam etdirilməsi üçün Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatını, digər 
yeni Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin Əşyaları v ə ya Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və ya 
hissələriyeniləndirmək tələb oluna bilər. Siz və ya Sizin BlackBerry Həllinizin və ya onun hissələrinin 
sizə təmin edilməsi barədə müqavilə bağladığınız üçüncü şəxs ötürülmənin qarşısının alınması və ya 
proqram təminatının, Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatı və ya RİM xidmətlərinin 
yeniləndirilməsindən istifadə edilməsi üçün sizin BlackBerry Həllinizi konfiqurasiya edərsə,  siz RİM-
nin belə yenilikləri sizə vaxtaşırı təmin edə bilməsinə (lakin bunu rtməyə  məcbur deyil) razı 
olursunuz.  Hazırkı Müqavilə çərçivəsində sizə təmin edilən hər hansı yeniliklər BlackBerry Əl 
Proqram Təminatı, BlackBerry ŞK Proqram Təminatı, BlackBerry Server Proqram Təminatı, RIM 
Xidmətləri və ya Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatı hesab ediləcəkdir. 
 
Beta Cihazları.  Əgər Proqram Təminatı, və ya Proqram Təminatı vasitəsilə çıxış edilən hər hansı 
xidmət kommersiyadan əvvəlki qiymətləndirmə, “alfa” və ya “beta “ kimi müəyyən edilirsə 
(müvafiq olaraq, “Beta Proqram Təminatı və “Beta Xidməti”), belə Beta Proqram Təminatından 
istifadə və ya Beta xidmətlərinə çıxışla əlaqədar yuxarıda təsbit edilmiş lisenziya hüquqları yalnız 
RİM tərəfindən icazə verilmiş vaxt müddətinə şamil olunur (“Sınaq Müddəti”) və yalnız o dərəcədə 
ki, Sizə, sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə (əgər siz fərdi şəxsinizsə Beta Proqram Təminatı və Beta 
Xidmətləri üzrə Səlahiyyətli İstifadəçilər mövcud deyildir) Beta Proqram Təminatı və Beta 
Xidmətlərinə dair və Beta Proqram Təminatıdan istifadə etmək üçün təmin edilən hər hansı RİM 
məhsuluna dair RİM-ə rəy bildirmək və onları sınaqdan keçirmək  imkanı verilsin ("Beta Aparat 
Təminatı", və Beta Proqram Təminatı və Beta xidmətləri, “Beta Cihazları” ilə birlikdə) və əgər Beta 
Proqram Təminatı və ya digər Beta Cihazları RİM tərəfindən kommersiya baxımından buraxılması, 



 

Proqram Təminatından istifadə üçün proqram təminatı tətbiqlərinin və ya Beta Proqram Təminatı və 
ya digər Beta Cihazlarının kommersiya variantlarının hazırlanması üçün tərtibatçı proqramının bir 
hissəsi kimi təmin edilərsə.  Belə lisenziya RİM-nin öz ixtiyarı ilə istənilən zaman müddəti uzadıla 
bilən və ya xitam verilə bilən Sınaq Müddətinin bitməsindən sonra avtomatik şəkildə dayandırılacaq. 
Lakin hazırkı Müqaviləni pozmadığınız təqdirdə, RİM, mümkün halda sizi Sınaq Müddətinin 
müddətinə hər hansı dəyişikliyin edilməsi barədə əvvəlcədən bildirişlə təmin etmək üçün kommersiya 
baxımdan ağlabatan səylərdən sitifadə edəcəkdir.  Sınaq Müddətinə baxmayaraq, Siz müəyyən 
edilmiş vaxt müddətindən sonra Beta Cihazlarının işlənməz edən texniki tədbirlərin RİM-ə daxil 
edilməsini təsdiq edir və buna razı olursunuz və belə texniki tədbirləri pozmayacağınız və pozmağa 
səy göstərməyəcəniz barədə razılığa gəlirsiniz.  Beta Cihazlarına lisenziyanın verilməsini nəzərə 
alaraq, Siz RİM-nin müraciəti əsasında RİM-dən heç bir şəkildə kompensasiya almadan Sınaq 
Müddəti ərzində baş vermiş səhvlərlə bağlı davamlı cavablar daxil olmaqla, Beta Cihazlarına dair 
RİM-i rəylə təmin etməyə razılıq bildirirsiniz və aşağıda “Rəy” adı altında olan bölmə bu cavaba 
tətbiq ediləcək.  RIM konkret Beta cihazına dair sorğu keçirməyiniz barədə konkret müraciət edə bilər 
və siz belə sorğuları keçirməyə razı olursunuz. 
 
Müəlliflik Hüquqları. Siz RİM Xidmətinin bir hissəsi kimi sizə təmin edilmiş Proqram Təminatını və 
ya hər hansı Tərkibi tam və ya qismən şəkildə paylaya və ya dəyişdirə bilməzsiniz.  RİM-nin qanunla 
belə fəaliyyəti qadağan etməsinin açıq aydın istisna edildiyi halı çıxmaqla, Siz hazırkı Müqavilədə, 
müvafiq RİM xidməti üzrə Sənədlərdə, və ya siz, RİM və ya RİM-lə əlaqəli qurum arasında ayrıca 
yazılmış müqavilədə icazə verilmə halı istisna olmaqla, siz RİM Xidmətinin bir hissəsi kimi sizə 
təmin edilmiş Proqram Təminatı və ya Tərkibi tam və ya qismən şəkildə nüsxəsini çıxara, və ya hər 
hansı tərzdə təkrarlaya bilməzsiniz.  Bu müddəanın məqsədləri üçün, “nüsxə çıxarmaya” Sənədlərdə 
təsvir edilmiş məqsədlərə uyğun olaraq istifadə edilən zaman normal proqram icrasında təbii baş 
verən və ya sənayenin standart biznes praktikasına uyğun olaraq Proqram Təminatının quraşdırıldığı 
kompüter və ya sistem üzərində dəyişdirilməmiş daimi ehtiyat nüsxəsinin hazırlanması prosesində 
Proqram Təminatına dair bəyanatlar və təlimatların nüsxələrinin çıxarılması daxil olmayacaq.  Siz öz 
şəxsi və ya daxili istifadəniz və ya Sizin BlackBerry Həllinizlə istifadə ilə yanaşı işlətməniz istisna 
olmaqla hər hansı Sənədləri və ya onun hissələrinin nüsxəsini çıxara bilməzsiniz. 
 
3. BlackBerry Həllindən İstifadəyə dair Qaydalar.  Siz, Sizin BlackBerry Həllinizlə əlaqədar 
etdiyiniz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçinizin etdiyi bütün hərəkətlərə görə məsuliyyət 
daşıyırsınız və Siz təmin etməlisiniz ki: 
 

(a) Siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz BlackBerry Həllinizdən və ya onun hər 
hansı hissəsindən hazırkı yalnız Müqaviləyə, tətbiq edilən bütün qanun və 
qaydalara əsasən və Sizin BləkBeri Həllinizin və ya onun hissəsinə müvafiq 
Sənədlərə uyğun olaraq istifadə edəcəksiniz; 

 
(b) Hazırkı Müqaviləni öz adınandan və ya şirkətin, və ya digər təşkilatın və ya 

azyaşlının adından bağlamağa Sizin hüququnuz və səlahiyyətiniz vardır və siz tam 
mülki hüquq qabiliyyətlisiniz;  

 
(c) Hazırkı Müqaviləyə uyğun olaraq hər hansı RİM xidmətindən istifadə etmək üçün 

qeydiyyatdan keçirilməsi, RİME Mağazası vasitəsilə sifarişin yerləşdirilməsi və 
ya BlackBerry Ödəniş Xidməti vasitəsilə sövdələşmənin bağlanması daxil 



 

olmaqla, RIM-ə təqdim olunmuş hər hansı informasiya düzgün, dürüst, işlək və 
tamdır. Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz RİM xidmətindən istifadə 
etməkdə və ya hesabı saxlamağı davam etdirdiyiniz müddətdə Siz bu 
məlumatların düzgün, dürüst və tam saxlanması üçün onları yeniləməlisiniz. 

 
(d) Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz, hər ikinizin yerində ola biləcək hər 

hansı şəxsin ağlabatan şəkildə hərəkət edərək verəcəyi sorğunu verdikdən sonra, 
Sizin BlackBerry Həllinizi və ya onun hər hansı hissəsini, bilə-bilə proqram 
təminatından və ya digər məlumatdan ayrıca və ya onlarla birlikdə, RIM-in, 
ağlabatan əsaslarla mülahizəsinə əsasən RIM və ya, Şəbəkə Xidməti Provayderi 
də daxil olmaqla, hər hansı şəxs tərəfindən istifadə olunan proqram təminatına, 
sistemə, şəbəkəyə və ya məlumata müdaxilə edən, onları korlayan və ya mənfi 
təsir göstərən və ya digər formada RIM, RIM Şirkətlər Qrupu, Şəbəkə Xidməti 
Provayderi və ya onların hər hansı müvafiq istehlakçıları və ya malları və ya 
xidmətlərinə mənfi təsir göstərəcək formada istifadə etməyəcəksiniz və ya digər 
şəxslərin istifadəsinə icazə verməyəcəksiniz, və RIM-in bu barədə Sizə bildiriş 
göndərdiyi zaman Siz bu hərəkətləri etməyi dərhal dayandıracaqsınız. 

 
(e) Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz Sizin BlackBerry Həllinizdən və ya onu 

hər hansı hissəsindən istifadə edərək incidici, təhqiredici, böhtan xarakterli, 
qanunsuz və ya aldadıcı mesajlar, tərkiblər və ya məlumatlar ötürməyəcəksiniz;  

 
(f) Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz Sizin BlackBerry Həllinizdən və ya onun 

hər hansı hissəsindən şəxsi toxunulmazlığın pozulması və ya hər hansı əqli 
mülkiyyət hüquqlarına və/və ya hər hansı üçüncü şəxsə məxsus hüquqlara (Sizin 
və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçinizin surət çıxarmaq və ya bölüşmək hüququ 
olmadan Üçüncü Şəxsin Tərkibinin surətinin çıxarılması və ya bölüşdürülməsi, və 
ya hər hansı rəqəmli idarə etmənin qorunmasının pozulması da daxil olmaqla, 
ancaq bununla məhdudlaşmadan) qanunsuz müdaxilə, onların pozulması və ya 
qanunsuz mənimsənməsi də daxil olmaqla, cinayət və ya digər qanunsuz əməl və 
ya mülkü hüquq pozuntusu törətməyəcəksiniz, törətməyə cəhd etməyəcəksiniz və 
törədilməsi üçün vasitəçilik etməyəcəksiniz; 

 
(g) Siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz Sizin BlackBerry Həllinizdən və ya onun 

hər hansı hissəsindən tərkibində aşağıdakılardan hər hansı birini daşıyan hər hansı 
proqram təminatı və ya Tərkibi yükləməyəcək, yerləşdirməyəcək, elektron 
ünvanla göndərməyəcək, ötürməyəcək və təmin etməyəcəksiniz: (i) virus, Troyan 
atı, qurd, tələ funksiyası, qapanma mexanizmi, zərərli kod, sniffer izləmə 
proqramı, robot, bərpaedilməz dayandırma mexanizmi və ya casus proqram 
təminatı və yaxud; (ii) hər hansı digər proqram təminatı və ya Tərkibin 
aşağıdakıları etməsinin ehtimal edilməsi və ya planlaşdırılması: (A) hər hansı 
proqram təminatı, aparat təminatı, xidmətlər, sistemlər və ya məlumatların 
fəaliyyətinə əks təsirin göstərilməsi, (B) çıxışın pozulması, zərər yetirilməsi və ya 
(C) icazəsiz çıxışa səbəb olması və ya belə çıxışın tənzimləndirilməsi və ya icazəli 
çıxışın inkar edilməsi və ya icazəsiz və ya qeyri-müvafiq məqsədər üçün istifadə 
edilməsinə səbəb olması ("Zərərli Proqram Təminatı”) (və əgər siz BlackBerry 



 

Həllinə dair hər hansı zərərli proqramın mövcudluğundan xəbərdarsınızsa, dərhal 
RİM-ə bu barədə bildirin);  
 

(h) Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz Proqram Təminatını və ya onun hər 
hansı hissəsini, və ya Sizin Proqram Təminatından və ya onun hər hansı 
hissəsindən istifadə hüququnuzu (Proqram Təminatının istifadə etməklə xidmət 
bürosu və ya oxşar xidmətin işlədilməsi də daxil olmaqla) RIM-in əvvəlcədən 
yazılı razılığı olmadan heç bir digər şəxsə satmayacaqsınız, icarəyə 
verməyəcəksiniz, müvəqqəti istifadəyə verməyəcəksiniz və ya ötürməyəcəksiniz 
və ya satmağa, icarəyə verməyə, müvəqqəti istifadəyə verməyə və ya ötürməyə 
cəhd etməyəcəksiniz; 

 
(i) Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz hücum etmə, şifrənin çıxarılması, və ya 

hər hansı digər vasitə ilə istənilən RİM xidmətinə, digər hesablara, kompüter 
sistemlərinə, və ya RİM xidmətinə əlaqələndirilmiş şəbəkələrə icazəsiz çıxış əldə 
etməyə səy göstərməyəcəksiniz və ya RİM xidməti ilə sizə bilərəkdən təmin 
edilməyən hər hansı vasitə ilə RİM xidməti vasitəsilə təmin edilən hər hansı 
material və ya məlumatları əldə etməyəcəksiniz və buna səy göstərməyəcəksiniz;  

 
(j) Siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz Sizin BlackBerry Həllinizin və ya onun 

hər hansı hissəsinin hər hansı şəxsi və ya qurumun adı kimi qələmə verilməsi, və 
ya siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizin şəxs və ya qurumla əlaqəli şəxsi 
səhv göstəmək və ya düzgün təmsil etməmək və ya şəxsiyyətin oğurlanması 
(phishing) və aldadıcı yolla çıxışın əldə edilməsi (spoofing) daxil olmaqla 
digərlərini çaşdırmaq üçün saxta şəxsiyyətin yaradılması məqsədləri üçün 
istifdadə etməyəcəksiniz;  

 
(k) Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz RIM-lə əməkdaşlıq edəcəksiniz və RIM-

ə hazırkı Müqavilənin pozulub-pozulmadığını araşdırmasında köməklik 
göstərmək üçün RIM tərəfindən xahiş edilən məlumatı verəcəksiniz və RIM-in 
Cihazlarının, Xidmətlərinin və Proqram Təminatının olduğu və ya istifadə 
olunduğu yerlərə və kompüterlərə RIM-in çıxışını təmin edəcəksiniz.  Siz bununla 
RIM-ə aşağıdakılarla əməkdaşlıq etməyə icazə verirsiniz: (1) şübhəli cinayət 
hadisəsinin istintaqı üçün hüquq mühafizə orqanları ilə; (2) hazırkı Müqaviləni 
pozan əməllərin araşdırılması üçün üçüncü şəxslərlə; və (3) hazırkı Müqavilənin 
icrası üçün İnternet servis provayderlərin, şəbəkələrin və hesablayıcı 
avadanlıqların sistem inzibatçısı ilə.  Bu cür əməkdaşlıq RIM tərəfindən Sizə və 
ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçinizə məxsus istifadəçi adının, İP ünvanın və digər 
şəxsi məlumatın açıqlanmasını da əhatə edə bilər. 
 

4.  Tələb olunan Üçüncü Şəxsin Əşyaları v ə Üçüncü Şəxsin Xidmətləri. Siz bunu təmin 
etməyə məsuliyyət daşıyacaqsınız ki, BlackBerry Həllinizin idarə edilməsi üçün seçdiyiniz 
Üçüncü Şəxsin Əşyaları v ə Üçüncü Şəxsin Xidmətləri (kompüter sistemləri, İnternet əlaqəsi, 
naqilsiz şəbəkələr, masaüstü kriptoqrafiya icrası və Şəbəkə Xidmətləri daxil olmaqla) emal 
sürəti, yaddaş, müştəri proqram təminatı və Sənədlərdə təsbit edilmiş  BlackBerry Həlliniz üçün 
tələb olunan səmərəli İnternet çıxışının mövcudluğu daxil olmaqla RİM-nin minimum tələblərinə 



 

cavab verəcək və siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizin BlackBerry Həlli ilə belə Üçüncü 
Şəxs Əşyaları v ə/və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətlərindən istifadə belə Üçüncü Şəxs Əşyaları v ə 
Üçüncü Şəxs Xidmətlərinə riayət edən hər hansı lisenziyaları, şərt və öhdəlikləri, qayda və 
qanunları pozmayacaq.  Şəbəkə Xidmətləri adətən video söhbət, elektron ünvan və mobil telefon 
zəngləri daxil olmaqla Sizin BlackBerry Həllinizdən istifadə üçün tələb olunur.  Şəbəkə 
Xidmətləri haqqı Sizin BlackBerry Həllinizdən istifadənizlə əlaqədar tutula bilər və Siz özünüz 
və RİM arasında olduğu kimi belə istifadə  ərzində çəkilmiş bütün Şəbəkə Xidməti xərclərinə 
görə özünüzün məsuliyyət daşıdığına razılıq verirsiniz. Sizin Şəbəkə Xidməti Provayerdiniz Sizə 
təmin edilən RİM Xidmətləri və Üçüncü Şəxsin Xidmət növlərini məhdudlaşdıra bilər.  Əgər Siz 
ərazinizdə hansı Şəbəkə Xidməti Provayderinin sizin BlackBerry Həllinizi dəstəklədiyi barədə 
məlumat əldə etmək istəsəniz, lütfən RİM-lə legalinfo@rim.com ünvanında əlaqə saxlayın.  Siz 
Proqram Təminatından istifadə edərək BlackBerry Əl Ci hazınıza masaüstü kriptoqrafiya 
proqramlarını yükləyə bilərsiniz (məsələn, S/MIME 3.0 Versiyası (və ya növbəti olan) və ya 
PGP kimi RFC 2440 standart əsaslı proqramlar), lakin RİM 22-ci Bölmədə ümumi imtinaları 
məhdudlaşdırmadan Üçüncü Şəxsin Əşyaları olan  masaüstü kriptoqrafiya proqramlarını təchiz 
etmir. İmtinada deyilir: NƏ RİM, NƏ DƏ ONUNLA ƏLAQƏLİ ŞƏXSLƏR SİZİN 
MASAÜSTÜ KRİPTOQRAFİYA PROQRAMLARINIZDAN YARANAN VƏ YA ONUNLA 
BAĞLI HƏR HANSI MƏSƏLƏYƏ GÖRƏ HEÇ BİR FORMADA MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. 
 
5. Əlavə  Şərtlər. 

 
(a) Sizdən əlavə  şərtlərə razılıq vermək tələb oluna bilər: 

i. Üçüncü Şəxsin Komponentləri (məsələn, açıq mənbəli komponentlər) ilə 
əlaqədar, və müəyyən RİM xidmətləri və ya RİM Tərkibindən istifadə etmək 
məqsədilə və ya RİM Cihazı və ya RİM Xidmətinə yenilənmənin əldə etmək 
üçün - RİM ilə; 

ii. RİME Mağazası vasitəsilə üçüncü şəxsin Təklifinin əldə edilməsi və ya 
Üçüncü Şəxsin internet səhifəsinin istifadə olunması daxil olmaqla Üçüncü 
Şəxsin Əşyası və ya Üçüncü Şəxs Xidmətinin əldə olunması və ya istifadəsi 
üçün üçüncü - şəxs ilə;  

iii. RİME Mağazası vasitəsilə alış-veriş etmək və ya BlackBerry Ödəniş 
Xidmətindən istifadə etməklə İn-App Cihazının alınması üçün - Qeydiyyat 
Satıcısı ilə; və 

iv. Şəbəkə Xidmətləri üzrə - Şəbəkə Xidməti Provayderi ilə. 
 

(b) Siz üçüncü şəxslə bağladığınız hər hansı müqaviləyə əməl edilməsinə görə 
məsuliyyət daşıyırsınız və Sizin hər hansı üçüncü şəxslə bağladığınız sövdələşmələr 
nəticəsində yaranan hər hansı itki və ya zərərə görə RİM heç bir şəkildə məsuliyyət 
daşımayacaq. Əg ər Siz RİM-nin hər hansı Tərkib, maddə, cihaz və ya xidmətin 
mənbəyi olub olmamasına əmin deyilsinizsə, lütfən RİM-lə legalinfo@rim.com 
ünvanında əlaqə saxlayın. Əg ər Siz Üçüncü Şəxs Xidmətləri ilə əlaqədar və ya 
İnternet vasitəsilə üçüncü şəxslərlə saziş bağlasanız, kiminlə sövdələşməyə 
getməyinizdən əmin olmaq üçün ehtiyatlı olun və Sizə xas şəxsi məlumatları 
müdafiə etmək və özünüzün şəxsi təhlükəsizliyinizi təmin etmək məqsədilə 
çatdırılma və ödənişin şərtləri, istifadənin şərtləri, son istifadəçinin lisenziya şərtləri, 
məhsulları qaytarmaq qabiliyyəti, məxfilik şərtləri və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri 



 

daxil olmaqla çıxışınız olduğu və ya aldığınız hər hansı Üçüncü Şəxsin Xidmətləri 
və ya Üçüncü Şəxsin Əşyaları v ə həmin internet səhifələri ilə əlaqədar şərtləri 
bilməyinizdən əmin olun.  

 
(c) Siz və hər hansı üçüncü şəxs arasında belə əlavə şərtlər heç bir halda RİM üçün 

mütləq olmayacaq və ya RİM qarşısında hər hansı əlavə öhdəliklər və ya hazırkı 
Müqavilənin şərtlərinə uyğun olmayan öhdəliklər qoymayacaq və Siz və RİM 
arasında olduğu kimi, hazırkı Müqavilədə Üçüncü Şəxsin Əşyaları v ə Üçüncü 
Şəxsin Xidmətləri ilə bağlı şərtlər hələ də həmin əşyalara tətbiq ediləcək.   

 
(d) Hər hansı xüsusi Üçüncü Şəxsin Komponenti Sizə bu cür Üçüncü Şəxsin 

Komponentini bütünlüklə və ya hər hansı hissəsini istifadə etmək, ondan surət 
çıxarmaq, paylamaq və dəyişdirmək hüququnu Proqram Təminatı üçün hazırkı 
Müqaviləyə uyğun olaraq Sizə verilən hüquqlardan geniş təmin edən əlavə müddəa 
və şərtlərlə əhatə olunarsa, o zaman yalnız Siz həmin geniş hüquqların Proqram 
Təminatının qalan hissəsinə aid hazırkı Müqavilənin müddəalarını pozmadığı 
həcmdə həmin geniş hüquqlardan bəhrələnə bilərsiniz. RİME Mağazası vasitəsilə 
təmin edilən Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətləri 
(hansı ki, 9-cu Bölmədə göstərilmişdir) istisna olmaqla, Sizə təqdim olunan Üçüncü 
Şəxsin Proqram Təminatı və ya RİM tərəfindən göstərilən Üçüncü Şəxsin 
Xidmətləri (bura proqram təminatı və Tərkib daxildir) ilə münasibətdə, əgər Üçüncü 
Şəxsin Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətləri ayrıca lisenziya və ya 
xidmətlər şərti ilə müşayiət edilməyibsə, ondan istifadə Sizin BlackBerry Həllinizin 
bir hissəsini təşkil edən sanki Proqram Təminatı və ya RİM xidməti olması barədə 
hazırkı Müqaviənin şərtlərinin predmeti olacaq, bu şərtlə ki, Sizə RİM tərəfindən 
belə Üçüncü Şəxs Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxs Xidmətləri “OLDUĞU 
KİMİ” VƏ “MÖVCUD OLDUĞU KİMİ” ifadə olunan və ya ehtimal olunan şərtlər, 
təsdiq, qarantiyalar, bəyanatlar və zəmanətlər olmadan təmin edilsin. Siz və RİM 
arasında Proqram Təminatı üçün deyil, Üçüncü Şəxs Əşyaları v ə Üçüncü Şəxs 
Xidmətləri üzrə hazırkı Müqavilədə təsbit edilmiş məsuliyyətin məhdudiyyətləri və 
istisnaları, imtina və geri ödəmə müddəaları tətbiq edilməlidir.  BlackBerry Əl 
Cihazına yüklənmiş hər hansı Üçüncü Tərəf Proqram Təminatı RİM tərəfindən 
rahatlıq üçün sizə təmin edilir və əgər siz digər şərtlərlə Üçüncü Tərəfin Proqram 
Təminatını əldə etmək arzusundasınızsa, Siz Üçüncü Tərəf Proqram Təminatını 
birbaşa onun təchizatçılarından əldə etməlisiniz.   

 
6. RIM Xidmətləri  

 
(a) RİM Xidmətlərinin Dəyişdirilməsi Və Ya Dayandırılması.  Siz RİM-nin sizin 
qarşınızda heç bir məsuliyyət daşımadan hər hansı RİM xidmətinin istənilən zaman sizə 
bildiriş verilərək və ya verilmədən müvəqqəti və daimi şəkildə dəyişdirə, təxirə sala, 
dayandıra, çıxara, məhdudiyyət qoya və ya ləğv edə bilməsinə razılıq verirsiniz, bir şərtlə 
ki, əgər RİM daimi şəkildə RİM xidmətini dayandırarsa (bu halda sizin RİM xidmətinə 
çıxış etmək üçün konkret nəzərdə tutulmuş hər hansı BlackBerry Əl Proqram 
Təminatından istifadə lisenziyanız avtomatik şəkildə dayandırılacaq) və Siz konkret vaxt 
müddəti üçün mövcud olacaq RİM xidmətini ödəmiş və hazırkı Müqaviləni 



 

pozmamışsınızsa, RİM-nin cari geri ödəmə siyasətində qeyd olunduğu kimi RİM xidməti 
üzrə RİM-ə ödədiyiniz məbləğin bütün və ya bir hissəsini geri almaq hüququna malik ola 
bilərsiniz. Belə ödəniş RİM-nin RİM Xidmətini daimi dayandırdığı halda sizin müstəsna 
hüququnuz və RİM-nin sizin qarşınızda yeganə məsuliyyəti olacaq. 

 
(e) Təmir.  Yuxarıdakıları məhdudlaşdırmadan, RİM mütəmadi olaraq  proqram təminatında 

olan nöqsanları düzəltmək, yenilikləri quraşdırmaq, diaqnostika etmək və RİM 
xidmətlərinin digər təmiri üçün RİM xidmətlərinə çıxışı öz ixtiyarı ilə təxirə salmaq, və 
ya bu xidmətləri fəaliyyətdən çıxarmaq hüququnu özündə saxlayır və siz buna razı 
olursunuz.  

 
7. Sizin Töhfəniz və digər Tərkib 

 
(f) Rəy.  Siz özünüzün BlackBerry Həlliniz barədə RİM-ə rəy bildirə bilərsiniz. RİM yazılı 

şəkildə razı olmayınca, Siz “BlackBerry Həlliniz və bütün əlaqədar əqli mülkiyyət 
hüquqları”na (birgə şəkildə “Rəy” adlandırılacaq) dair RİM-ə bildirdiyiniz bütün rəylərə, 
iradlara, təkliflərə, fikirlərə, konsepsiyalara və dəyişikliklərə malik olacağına razı olur və 
RİM-ə bütün hüquq və titullarınızı verirsiniz. Siz üçüncü şəxsin əqli mülkiyyət 
hüquqlarının predmeti olan hər hansı rəyi bilərəkdən RİM-ə təqdim edə bilməzsiniz. Siz 
RİM-nin Rəyə sahib olmasını təsdiq etmək və hər hansı əlaqədar əqli mülkiyyət 
hüquqları və/və ya məxfi məlumatları qeydiyyatdan keçirmək və/və ya qorumaqda RİM-
ə imkan yaratmaq məqsədilə sonrakı sənədlərin imzalanması və RİM-in ağlabatan 
müraciəti əsasında digər belə tədbirləri görməklə bağlı RİM-lə tam əməkdaşlıq etməyə 
razılıq verirsiniz. 

 
(g) Son İstifadəçi Tərkibi, Üçüncü Şəxsin Əşyaları.  RİM deyil, Siz öz Tərkibinizə görə tam 

məsuliyyət daşıyırsınız.  RIM özlərinin BlackBerry Həlli və ya BlackBerry Həlli ilə 
yanaşı istifadə edilən hər hansı Üçüncü Şəxsin Xidməti ilə bağlı son istifadəçilər 
tərəfindən sizə təmin edilən Tərkib və ya digər Üçüncü Şəxs Əşyalarına nəzarət etmir və 
22-ci Bölmədə ümumi imtinalara əlavə olaraq, RIM hər hansı belə Üçüncü Şəxs 
Əşyalarının düzgünlüyü, bütövlüyü və keyfiyyətinə zəmanət vermir və məsuliyyət 
daşımır. RIM saxlanıla bilən Tərkibin həcmi, hər hansı RİM xidmətində Tərkib və ya 
mesaj/müzakirə panelinin elanlarının saxlanıldığı maksimum vaxt müddəti (istənilən 
cloud  saxlama xidməti daxil olmaqla) və/və ya hər hansı Tərkibdən istifadə və ya çıxışı 
davam etdirə bildiyiniz vaxt müddəti daxil olmaqla RİM xidmətlərindən istifadəyə dair 
ümumi təcrübə və məhdudiyyətləri müəyyən edə bilər. Siz RİM və ya onunla əlaqəli 
olan şəxs tərəfindən təmin edilmiş Tərkibdən şəxsi istifadəniz və RİM xidmətinə şamil 
olunan konkret lisenziya şərtlərinə uyğun istifadə edə bilərsiniz. Siz zəng tonları üçün 
“BBM Musiqi” xidmətinin bir hissəsi kimi sizə təmin edilmiş Tərkibdən istifadə edə 
bilməzsiniz.  Yuxarıda qeyd olunan məhdudiyyətlər müvafiq RİM xidməti üçün 
Sənədlərdə təfsilatlı şəkildə veriləcək ki, bunlarla da siz tanış olmalı və RİM-nin 
gələcəkdə dəyişikliklər etməsinə uyğun olaraq bu sənədlərə baxmalısınız.  Siz hər hansı 
Tərkibin itkisi, ləğvi, ona icazəsiz çıxışa və ya onu saxlamağamüvəffəq olmamağa görə 
RİM-nin heç bir məsuliyyət daşımamasına razı olursunuz, bir şərtlə ki, sizing bunu 



 

etməyə lazımi hüquq və ya lisenziyalarınız olsun. Siz hər hansı Tərkibin alternativ 
ehtiyat nüsxəsini saxlamalısınız və bu nüsxənin saxlanması sizin üçün mühümdür. 

 
(h) Sizin Tərkibiniz.  Hazırkı Müqavilə və ya əlavədə aydın təsbit edilənlər istisna olmaqla, 

hazırkı Müqavilə RİM-ə Sizin Tərkibinizə dair hər hansı sahibliyi ötürmür. İctimai 
baxımdan çıxışı məqbul olan internet səhifələri və ya RİM xidmətlərinin digər ictimai 
baxımdan məqbul olan aspektlərinin daxil edilməsi üçün Siz və ya Sizin Səlahiyyətli 
İstifadəçilərinizin təmin etdiyi hər hansı belə Tərkiblə əlaqədar Siz hər hansı RİM 
xidmətinin təminatı və idarəedilməsi ilə bağlı ağlabatan tərzdə belə Tərkibdən istifadə 
etmək, paylamaq, nüsxəsini çıxarmaq, dəyişdirmək, uyğunlaşdırmaq, ictimai tərzdə idarə 
etmək və nümayiş etdirmək üçün RİM-ə dünya səviyyəli, müddətli, qaytarılmayan, 
ötürülə bilən, qonorarsız və qeyri-müstəsna lisenziyanı verirsiniz. RİM xidmətlərinin 
digər aspektləri üzrə Siz  və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizin təmin etdiyi hər hansı 
Tərkiblə əlaqədar  Sizin RİM xidməti ilə təmin edilməniz üçün tələb olunan belə 
Tərkibdən istifadə etmək, paylamaq, nüsxəsini çıxarmaq, dəyişdirmək, uyğunlaşdırmaq, 
ictimai baxımdan idarə etmək və nümayiş etdirmək üçün RİM-ə dünya səviyyəli, 
qonorarsız, və qeyri-müstəsna lisenziya verirsiniz . RİM-ə belə lisenziyanı vermək 
hüququnuzun olmasına dair hər iki halda zəmanət və əhd verirsiniz. 

 
(i) Arzuolunmaz Tərkib və Üçüncü Tərəf Əşyaları. Sizin BlackBerry Həlliniz və ya Üçüncü 

Şəxsin Xidmətindən istifadə etməklə başa düşürsünüz ki, Siz və Sizin Səlahiyyətli 
İstifadəçiləriniz məzmunu təhqiramiz, nalayiq və arzuolunmaz olan və ya olması hesab 
etdiyiniz Tərkib və Üçüncü Şəxs Əşyaları ilə üzləşə bilərsiniz.  RIM və onun səlahiyyətli 
şəxsləri hər hansı RİM xidmətindən hər hansı Üçüncü Şəxs Əşyalarını öz ixtiyarında 
əvvəlcədən yoxlamaq, rədd etmək və çıxarmaq hüququna (öhdəliyinə deyil) malik 
olacaqlar.   

 
(j) Valideyn Nəzarəti və Böyüklərin Nəzarəti. Sizin BlackBerry Həllinizin hissələri və ya 

Üçüncü Şəxsin Xidmətlərinə müəyyən Tərkib, RİM xidmətləri, Üçüncü Şəxsin 
Xidmətləri və ya Üçüncü şəxsləri bloka salmaq və ya süzgəcdən keçirməkdə sizə imkan 
verən quruluşu daxil ola bilər.  Belə quruluşları özünüzün arzu olunan üstünlüyünüz 
üçün seçmək və aktivləşdirmək tamamilə sizin məsuliyyətinizə düşür.  RIM belə 
quruluşların nöqsansız olmasına zəmanət vermir, bütün müvafiq Tərkib, RİM xidmətləri, 
Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və ya Üçüncü Şəxsləri bloka salacaq və ya Sizin BlackBerry 
Həllinizə çıxışı olan digərləri tərəfindən qarşısı alına bilməz. Əgər Siz övladınıza Əl 
Cihazınız üzərində Proqram Təminatı, RİM Xidmətləri, Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və ya 
Üçüncü Şəxsin Əşyalarını dinləmək, baxmaq və ya çıxışı olmasına imkan yaratsanız, 
belə Proqram Təminatı, RİM Xidmətləri, Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və ya Üçüncü Şəxs 
Əşyalarının övladınız üçün müvafiq olub olmadığını müəyyən etmək sizin 
məsuliyyətinizdir və Siz belə istifadə və ya çıxış zamanı ortaya çıxan bütün maliyyə 
xərcləri və ya digər öhdəlik daxil olmaqla övladınızın Proqram Təminatı, RİM 
Xidmətləri, Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və ya Üçüncü Şəxsin Əşyalarından istifadəsi və 
və çıxışına görə siz tam məsuliyyət daşıyırsınız.  
 

(k) Proqram Təminatı və Üçüncü Şəxs Əşyalarının ləğvi.  Siz razı olursunuz ki, vaxtaşırı 
RİM Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxs Əşyasının hər hansı proqram təminatı ilə 



 

qarşılıqlı əlaqəyə girməsi, fəaliyyəti bərbad vəziyyətə salması və ya Sizin və/və ya digər 
istifadəçilərin BlackBerry Həllinin hər hansı hissəsi daxil olmaqla hər hansı proqram 
təminatı, aparat təminatı, sistem, şəbəkə və ya məlumatlara əks təsir göstərməsi hüquqi 
baxımdan tələb olunan RİME Mağazası və ya Mənim Dünyam daxil olmaqla hər hansı 
RİM Xidmətindən Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxs Əşyalarını ləğv edə bilər.  Siz 
razı olursunuz ki, RİM vaxtaşırı RİME Mağazası və ya Mənim Dünyam daxil olmaqla 
hüquqi cəhətdən tələb olunan hallarda və ya Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin 
Əşyaları Sizin və/və ya Sizin digər BlackBerry Həllinizin hər hansı hissəsi daxil olmaqla 
hər hansı program təminatı, aparat təminatı, sistem, şəbəkə və ya məlumatlarla qarşılıqlı 
əlaqəyə girə, fəaliyyətini poza və ya əks təsir göstərdiyi halda Proqram Təminatı və ya 
Üçüncü Şəxs Əşyalarını kənarlaşdıra bilər. RİM bu zaman sizə bildiriş vermədən və 6(a) 
Bölməsinə uyğun olaraq belə Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxs əşyasını sizin Əl 
Cihazınızdan kənarlaşdıra, müvafiq RİM Xidməti və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətinə çıxışı 
qeyri-müəyyən vaxta təxirə sala və ya  ləğv edə bilər. Belə halın baş verdiyi təqdirdə Siz 
RİM-ə qarşı müdafiə vasitəsindən məhrum olacaqsınız. 

 
(l) Proqram Təminatı və Üçüncü Şəxs Əşyalarının ləğvi.  Siz razı olursunuz ki, vaxtaşırı 

RİM Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxs Əşyasının hər hansı proqram təminatı ilə 
qarşılıqlı əlaqəyə girməsi, fəaliyyəti bərbad vəziyyətə salması və ya Sizin və/və ya digər 
istifadəçilərin BlackBerry Həllinin hər hansı hissəsi daxil olmaqla hər hansı proqram 
təminatı, aparat təminatı, sistem, şəbəkə və ya məlumatlara əks təsir göstərməsi hüquqi 
baxımdan tələb olunan RİME Mağazası və ya Mənim Dünyam daxil olmaqla hər hansı 
RİM Xidmətindən Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxs Əşyalarını ləğv edə bilər.  Siz 
razı olursunuz ki, RİM vaxtaşırı RİME Mağazası və ya Mənim Dünyam daxil olmaqla 
hüquqi cəhətdən tələb olunan hallarda və ya Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin 
Əşyaları Sizin və/və ya Sizin digər BlackBerry Həllinizin hər hansı hissəsi daxil olmaqla 
hər hansı program təminatı, aparat təminatı, sistem, şəbəkə və ya məlumatlarla qarşılıqlı 
əlaqəyə girə, fəaliyyətini poza və ya əks təsir göstərdiyi halda Proqram Təminatı və ya 
Üçüncü Şəxs Əşyalarını kənarlaşdıra bilər. RİM bu zaman sizə bildiriş vermədən və 6(a) 
Bölməsinə uyğun olaraq belə Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxs əşyasını sizin Əl 
Cihazınızdan kənarlaşdıra, müvafiq RİM Xidməti və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətinə çıxışı 
qeyri-müəyyən vaxta təxirə sala və ya  ləğv edə bilər. Belə halın baş verdiyi təqdirdə Siz 
RİM-ə qarşı müdafiə vasitəsindən məhrum olacaqsınız.  

 
(m) Əlavə Ləğvetmə Hüquqları.  Qanunla qadağan olunan dərəcə istisna olmaqla, RİM Əl 

Cihazında artıq quraşdırılmış sözü gedəcək materialların fəaliyyətini dayandırması və 
ləğv etməsi daxil olmaqla sizin BlackBerry Əl Cihazınız və ya Proqram Təminatından və 
yaxud Üçüncü Şəxsin Əşyasından hər hansı Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin 
Əşyasını istənilən zaman və hər hansı səbəbdən və heç bir bildiriş təqdim etmədən öz 
ixtiyarı ilə dəyişdirmək, təxirə salmaq, çıxarmaq, aktivsizləşdirmək, məhdudlaşdırmaq, 
və ya qarşısını almaq, çıxışı dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır. Belə halın baş 
verdiyi təqdirdə Siz RİM-ə qarşı müdafiə vasitəsindən məhrum olacaqsınız. 

 
8. Texnologiyadan İstifadəyə dair İnformasiya Təhlükəsizliyi.  

 



 

(a) Fiziki əlamətlər.  Nadir hallarda insanlar texnologiyada video oyunlar kimi tez tez aşkar edilən 
impuls işıqları və təsvirləri nəticəsində tutma və ya huşun itməsi hallarına məruz qalırlar.  
Əgər siz keçmişdə texnologiyadan istifadə etməklə belə vəziyyət keçirmisinizsə və ya hər 
hansı ürəkbulanması, qeyri-ixtiyari hərəkətlər, qulaqda səs, keyiləşmə, görmə ilə bağlı 
problemlərlə üzləşmisinizsə, Siz oxşar texnologiyadan istifadə etməzdən əvvəl həkimlə 
məsləhətləşməli və belə simptomların yenidən baş verdiyi təqdirdə dərhal belə texnlogiyadan 
istifadəni dayandırmalısınız.  Hər hansı halda Siz hər hansı əzələ, oynaq və ya göz gərginliyi 
daxil olmaqla hər hansı mümkün rahatsızlıq və ya yorğunluğu azaltmaq üçün texnologiyadan 
uzun müddətli istifadədən çəkinməlisiniz və mümkün problemlərin qarşısını almaq üçün 
övladınızın texnologiyadan istifadəsinə yaxından nəzarət etməlisiniz.    
 

(b) Fövqəladə Xidmətlər.  BlackBerry Əl Proqram T əminatının video çağırış xüsusiyyətləri 
ictimai tərzdə yandırılan telefon şəbəkəsi ilə (PSTN) qarşılıqlı əlaqəyə salınmamışdır. Digər 
cihazlarla ünsiyyətə girmək üçün telefondan istifadə etməyin, belə ki, onlar sizin adi mobil və 
ya sabit xəttli telefonunuzu əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmamışdır. Əlavə oalraq, Siz təsdiq 
edir və razı olursunuz ki, nə BlackBerry Mobil Səs Proqram Təminatı (“MVS”), nə də 
Proqram Təminatının video söhbət xüsusiyyətləri Sizin ənənəvi sabit xəttli və ya naqilsiz 
mobil telefonunuzu əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmamışdır və onlar yerli telerabitə 
qanunlarına əsasən istifadəçini ictimai təhlükəsizlik üzrə cavab məntəqələrinə və ya oxşar 
fövqəladə xidmətlərlə (“Fövqəladə Xidmətlər”) əlaqələndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 
“911”, “112”, “999”, “000” və digər təyin edilmiş nömrələrə zənglər etmək üçün istifadə 
olunmaya bilərlər. Fövqəladə Xidmətlərə zənglər video söhbət xüsusiyyətləri və ya MVS 
vasitəsilə ötürülmür və yalnız naqilsiz  möbil əhatənin Şəbəkə Xidməti Provayderində 
mövcud olduğu BlackBerry Əl Cihazından ötürülə bilər.  Siz başa düşür və razı olursunuz ki, 
MVS və ya Proqram Təminatının video söhbət funksiyasından ayrı olan əlavə tədbirlər 
Fövqəladə Xidmətlərə çıxış əldə etmək üçün görülməlidir və RİM Şirkətlər Qrupu və ya 
onların müvafiq rəhbərləri, direktorları və ya işçiləri MVS və ya Proqram Təminatının video 
söhbət funksiyası vasitəsilə Fövqəladə Xidmətlərə çıxışın əldə edilə bilməməsindən yaranan 
hər hansı şəxsi xəsarət, ölüm və ya zərər hallarına görə heç bir məsuliyyət və ya öhdəlik 
daşımır. 

 
9. RIME Mağazası(ları).  Aşağıdakı əlavə şərtlər Sizə və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə RİME 
Mağazasından (larından) istifadədə tətbiq edilir:   

 
(a) Şərtlərin Təkliflərə Tətbiq edilə bilməsi. 9-cu Bölmədə aydın təsbit edilənlər istisna 

olmaqla, hazırkı Müqavilədə Proqram Təminatı, RİM Cihazları, Üçüncü Şəxsin 
Əşyaları, RİM Xidmətləri və Üçüncü Şəxsin Xidmətlərina dair olan bütün şərtlər 
müvafiq Təkliflər növünə şamil edilir.  RIME sizin səlahiyyətləriniz çərçivəsində RİM 
Şirkətlər Qrupunun bütün elektron kommersiya sövdələşmələrini bağlayır və müvafiq 
olaraq, RİME Mağazası Təkliflərinin paylanması və İn-App Məhsullarının alışı 
kontekstində hazırkı Müqavilədə RİM-ə olan bütün istinadlar RİME-a istinad kimi 
hesab edilməlidir. 

 
(b) Dəyişikliklər. RIME mövcud Təkliflərin, Təkliflərin təsviri və şərtlərinin 

dəyişdirilməsi daxil olmaqla əvvəlcədən bildiriş vermədən RİME Mağazasına öz 



 

ixtiyarı ilə hər hansı yeniliklərin, dəyişikliklərin və ya düzəlişlərin edilməsi hüququnu 
özündə saxlayır, bu şərtlə ki, belə dəyişikliklər yalnız perspektiv əsasda tətbiq edilsin. 

(c) Təkliflərin yeri. Təklifin RİME Mağazasında nümayiş etdirilməsinə baxmayaraq o 
bütün yurisdiksiyalarda RİME Mağazası vasitəsilə mövcud olmaya da bilər.  RIME 
hər hansı yurisdiksiya və ya coğrafi ərazidə yaşayan şəxs və ya quruma istənilən 
Təklifin təmin edilməsini öz ixtiyarı ilə istisna etmək və ya məhdudlaşdırmaq və Sizin 
daşıyıcınız və/və ya cihazınıza aid texnologiya və məlumatlardan istifadə etmək, belə 
istisna və ya məhdudiyyətləri tənzimləndimrək üçün sizin yurisdiksiya və ya coğrafi 
ərazinizi müəyyən etmək hüququnu özündə saxlayır.  Yuxarıdakıları 
məhdudlaşdırmamaqla, Təkliflər yalnız müvafiq Təchizatçı Şərtləri (aşağıda müəyyən 
edilmiş)  ilə səlahiyyət verilən və ya Təchizatçı tərəfindən təyin edilən 
yurisdiksiyalarda yüklənə, quraşdırıla və/və ya istifadə oluna bilər.  In-App Məhsulları 
yalnız o yurisdiksiyalarda mövcuddur ki, harada ki İn-App Məhsulunun mövcud 
olduğu RİME Mağazası Təklifi həmçinin sizin üçün mövcuddur.   

 
(d) Azyaşlılar. Təkliflər tələb olunan məlumatların təmin edilməsinə hüquqi baxımdan 

razı olmaq və müqavilə bağlamaq üçün zəruri bilik və bacarığı olan fərdi şəxslər üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  Siz öz adınız və ya hesabınız altında azyaşlılar tərəfindən RİME 
Mağazasından hər cür istifadəyə və ya İn-App məhsulunun alışına nəzarət etməyə və 
buna görə məsuliyyət daşımağa razılıq verirsiniz.   

(e) Xidmət Provayderləri.  RIME Mağazası(ları) və BlackBerry Ödəniş Xidməti üzrə 
RİM Şirkətlər Qrupunun digər üzvləri daxil olmaqla, host, funksiya göstərmək, icranı 
təmin etmək və digər xidmətlər üçün RİME müxtəlif növ xidmət provayderlərindən 
istifadə edə bilər ("Xidmət Provayderləri").    

(f) Üçüncü Şəxsin Qeydiyyat Satıcıları. RIME Sizə və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə 
RİME Mağazalarını məqbul etsə də, bütün RİME Mağazaları və ya Kioskları və ya 
bütün İn-App Cihazları üçün Qeydiyyat Satıcısı olmaya bilər.  Üçüncü Şəxsin 
Qeydiyyat Satıcıları alış anında RİME Mağazası və ya İn-App Məhsulunun alqısı 
zamanı müəyyən edilir və sizi Üçüncü Şəxsin Xidmətləri ilə təmin edir və  əlavə 
şərtlərə əlavə olaraq, sizdən alqını həyata keçirmək üçün PayPal kimi konkret ödəniş 
operatorunda hesab açmağı tələb edə bilər.   

(g) Təchizatçı Şərtləri.  Sizin xidmət sayılan hər hansı Təklifə çıxış əldə etmək və ondan 
istifadə etmək hüququnuz daxil olmaqla, RİME Mağazası vasitəsilə sizə paylanan hər 
hansı Təklifdən istifadə hüququnuz Təklifə daxil edilən hər hansı son istifadəçi 
müqaviləsinin şərtlərindən asılıdır (“Təchizatçı Şərtləri”). Əgər Təklif edən Təchizatçı 
Təkliflə əlaqədar Təchizatçı Şərtlərini təmin edə bilməzsə, onda siz razı olursunuz ki, 
belə Təklifdən istifadəniz Sizin BlackBerry Həllinizin tərkib hissəsini təşkil edən 
aşağıdakı dəyişikliklərlə Təklifin sanki Proqram Təminatı və ya RİM Xidməti 
(müvafiq hallarda) olduğu hazırkı Müqavilənin eyni şərtləri ilə müqavilə şərtlərinin 
predmeti olacaq:  i) Təklif edən Təchizatçı müvafiq hallarda lisenziya verən və ya 
xidmət provayderi hesab ediləcək, ii) Təklif RİME və ya onun afiləsi tərəfindən sizə 
“OLDUĞU KİMİ” və ya “MÖVCUD OLDUĞU KİMİ” heç bir ifadə olunan və ya 
ehtimal olunan şərtlərsiz, təsdiqsiz, qarantiyalarsız, bəyanatlarsız və zəmanətlərsiz 



 

təmin edilir; və iii) Siz və RİME arasında olduğu kimi, hazırkı Müqavilədə Proqram 
Təminatı və ya RİM Xidmətləri üzrə deyil, üçüncü şəxsin müvafiq Təklif Növü üzrə 
təsbit edilən məsuliyyətdən məhdudiyyətlər və istisnalar və ödənişin qaytarılması ilə 
bağlı müddəalar  tətbiq ediləcəkdir. 

(h) BlackBerry Əl Cihazlarında təkrar satış üçün deyil, şəxsi istifadə üçün təkliflər.  
Müəyyən Təklif üzrə şərtlərdəki hər hansı müddəaya baxmayaraq, siz razı olur və 
təmsil edirsiniz ki, siz Təklifləri satış və ya təkrar satış üçün deyil, öz şəxsi istifadəniz 
üçün əldə edirsiniz və Əl Cihazında fəaliyyət göstərən yalnız RİM-ə məxsus proqram 
təminatı platformasında olan proqram təminatı sistemləri olan Təklifləri yükləyəcək, 
quraşdıracaq və/və ya istifadə edəcəksiniz.  

(i) Məhdud Dəstək.  RİME Mağazası, eləcə də, onun vasitəsilə mümkün edilən Üçüncü 
Şəxsin Əşyaları ilə münasibətdə RİME aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyacaq:  (a) 
Yalnız Proqram Təminatı və Üçüncü Şəxsin əşyalarının yüklənməsi məsələləri ilə 
əlaqədar məhdud dəstək xidmətləri; (b) RİME Mağazasına çıxışı və istifadəni 
tənzimləyən BlackBerry Əl Proqram T əminatı ilə münasibətdə üzləşə biləcəyiniz 
texniki problemlər üzrə ilkin dəstək xidmətləri. Hazırkı mövcud olan dəstək xidmətləri 
üzrə müvafiq RİME Mağazası üçün dəstək saytının səhifəsinə istinad edin. 

(j) Ödənişli Yenilənmələr.  Bəzi hallarda RİM RİME Mağazası vasitəsilə və ya 
göndərilən cihaz üzərində sizin üçün məqbul olan RİM Xidməti və ya Proqram 
Təminatı hissəsinin sadə və ya vaxtı məhdud olan variantını təmin edə bilər. Lakin 
ilkin sınaq müddətindən sonra RİM Xidməti və ya Proqram Təminatının əlavə 
funksiyasını əldə etmək üçün RİM Xidməti və ya belə Proqram Təminatının 
yenilənmiş versiyasını almağı sizdən tələb edə bilər (və ya RİM xidmətinin yenilənmiş 
abunəsini). 

(k) Üçüncü Şəxs Əşyaları və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətləri üzrə Qeydiyyat Satıcısı və 
RİME-nin məsuliyyətləri. Nə Üçüncü Şəxsin Qeydiyyat Satıcısı, nə də RİME  RİME 
Mağazası vasitəsilə sizin üçün məqbul edilən Üçüncü Şəxsin Əşyaları və ya Üçüncü 
Şəxsin Xidmətləri ilə münasibətdə texniki təcrübəyə malik deyildir.  Təklif edən 
Təchizatçılar zəmanətlərə görə məsuldurlar və Təklifləri dəstəkləyirlər. Siz onların 
Təklifləri ilə Təklif edən Təchizatçının zəmanətinin (əgər varsa) faydasına malik 
olacaqsınız. Zəmanətlər müəyyən Təklif Təchizatçısı üzrə Təklif edən Təchizatçılar və 
hətta yurisdiksiyalar arasında müxtəlifdirlər.  Siz Təklif edən Təchizatçının hər hansı 
müəyyən Təklif üzrə hansı dəstəyi təklif etməsini və dəstək və zəmanətlərlə əlaqədar 
hüquqlarınızı öyrənmək üçün Təkliflə birgə təqdim edilən müvafiq sənədlərə və ya 
Təchizatçı Şərtlərinə istinad etməlisiniz.  Müvafiq qanunla başqa cür 
razılaşdırılmayıbsa və ya tələb edilmirsə, Təkliflərlə əlaqədar verilən hər hansı 
zəmanətlər sizin həmin Təkliflərin satıcısı deyil, istifadəçisi olmağınızı dərk etməniz 
əsasında yalnız Sizə təmin edilir.  Qanunla aydın tələb edildiyi dərəcə istisna olmaqla, 
və ya müəyyən Üçüncü Şəxsin Əşyası və ya Üçüncü Şəxsin xidməti üzrə Qeydiyyat 
Satıcısının qayıdış siyasətinə (əgər varsa) uyğun olaraq, nə Qeydiyyat Satıcıları, nə də 
öz adından çıxış edən RİME və ya Qeydiyyat Satıcısı üçün Xidmət Provayderi RİME 
Mağazası vasitəsilə məqbul edilən Üçüncü Şəxsin Əşyaları və ya Üçüncü Şəxsin 



 

Xidmətləri üzrə hər hansı əməliyyat və ya texniki dəstək və ya geri ödənişin təmin 
edilməsi üçün heç bir öhdəliyə malik deyildir.   

(l) Geri ödəniş və ya Zəmanət Hüquqları.  Hazırkı Müqavilənin müddəalarına 
baxmayaraq, əgər sizin yurisdiksiyasınızda müvafiq qanunlarla RİME-dan Təklif 
üçün əlavə geri ödəniş və ya zəmanət hüquqlarını təklif etməsi tələb olunarsa, 
RIME bu qanunlara əsasən müdafiə vasitələrini təmin edəcək və lazımi hallarda 
RİM bir və ya daha artıq RİM Cihazları, Proqram Təminatı, RİM Xidmətləri, 
Üçüncü Şəxsin Əşyaları v ə ya Üçüncü Şəxsin Xidmətlərini təmin etmək üçün 
seçə bilər.  

(m) In-App Məhsulları və BlackBerry Ödəniş Xidməti.  BlackBerry Ödəniş Xidməti 
Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatı və ya Proqram Təminatı daxilində Təklif edən 
Təchizatçılara sizə rəqəmsal məhsul və xidmətlərini məqbul etmək imkanını verir.  Siz 
təsdiq edirsiniz ki, üçüncü şəxsin İn-App məhsulları RİME serverlərində saxlanılmır, 
RİME Mağazası vasitəsilə paylanılmır və razı olursunuz ki, RİME deyil, həmin İn-
App Məhsullarının Təklif edən Təchizatçısı sizin İn-App məhsulları üzrə sifarişlərinizi 
yerinə yetirməyə və bu məhsulları sizə çatdırmağa görə məsuliyyət daşıyır.  

 
10.  Mənim dünyam.  RİM Xidməti və ya Üçüncü Şəxsin Xidməti vasitəsilə hər hansı Proqram 
Təminatı və ya Üçüncü Şəxs Əşyasını yüklədikdən sonra belə materialların itirilməsi, dağıdılması və 
ya onlara dəyən zərərə görə RİME və ya onun afilələri deyil, siz məsuliyyət daşıyırsınız.  Mənim 
Dünyam ehtiyatı Mənim Dünyam üzrə hazırkı qaydalarda təsbit edilmiş Əl Cihazınızda müəyyən 
Proqram Təminatı və  Üçüncü Şəxsin Əşyalarını çıxarmaq və yenidən quraşdırmaq imkanı verir. Siz 
Mənim Dünyam üzrə qayda və xüsusiyyətlərin vaxtaşırı dəyişdirilə bilməsini təsdiq edir və razır 
olursunuz. Hazırkı qaydalara əməl etməyə razı olduğunuzu bildirirsiniz. 

 
11. Əqli Mülkiyyət. Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiniz bununla patent, faydalı model, 
əmtəə nişanı, müəllif hüququ, məlumata hüquq və məxfi məlumata digər hüquqlar və 
kommersiya sirləri də daxil olmaqla, hazırkı Müqavilə ilə RİM xidmətinin tərkib hissəsi kimi 
RİM, onun afilələri və müvafiq təchizatçıları tərəfindən məqbul edilən Tərkib daxil olmaqla, 
Sizin BləkBeri Həlliniz və onun hissələri üzərində və ya onlara aid heç bir mülkiyyət hüququ, 
titulu və ya heç bir müəllif hüquqları və digər mülkiyyət hüquqlarını əldə etmirsiniz. Siz, 
həmçinin Sizin BləkBeri Həllinizdə və ya onu hər hansı hissəsində və ya onlara aid, hazırkı 
Müqaviləyə və ya Siz və RIM-in arasında ola biləcək hər hansı digər yazılı müqavilə əsasında 
razılaşmaya uyğun olaraq Sizə aşkar lisenziya əsasında verilmiş hüquqlardan başqa, heç bir 
lisenziya hüququ əldə etmirsiniz.  Hazırkı Müqavilə ilə RIM-in Cihazı (Cihazları) (əgər varsa) 
üzərində mülkiyyət və/və ya saxlamaq hüququ verilmir.  Burada göstərilənlərə uyğun olaraq 
açıq-aşkar verilməmiş hüquqlar, açıq-aşkar qorunur.  Aydınlıq üçün, hazırkı Müqavilədə hər 
hansı müddəasına xələlk gətirmədən, Proqram Təminatında heç bir patent lisenziyası heç bir 
halda ayrılıqda və ya Sizin BlackBerry Həllinizlə yanaşı hər hansı Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və 
ya Üçüncü Şəxsin Əşyalarına t ətbiq edilmir və tətbiq edilməsi kimi nəzərdə tutulmur və 
yuxarıdakılarla məhdudlaşmadan, verilən lisenziya heç bir belə şəkildə şərh edilməməlidir ki, 
belə Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və ya Üçüncü Şəxsin Əşyalarının hər hansı təchizatçısı Proqram 
Təminatının lisenziyalaşdırıldığı faktına görə belə Üçüncü Şəxs Xidmətləri və ya Üçüncü Şəxs 
Əşyalarının ayrıca və ya BlackBerry Həllinin hamısı və ya bir hissəsi ilə yanaşı RİM patenti 



 

altında lisenziyalaşdırılmasını uğurla təsdiq edə bilər.  Proqram Təminatından çıxardığınız 
surətlər də daxil olmaqla Proqram Təminatı Sizə lisenziya əsasında verilmiş və satılmamışdır və 
Sizə Xidmətlərə çıxış yaratmaq imkanı verən Proqram Təminatı, bütün Sənədlər və hər hansı 
səhifə(lər) Kanada, ABŞ və beynəlxalq müəllif hüquqları və patent hüququ üzrə qanunlara və 
beynəlxalq sazişlərin müddəalarına uyğun olaraq qorunur.  Əqli mülkiyy ət hüquqlarının 
pozulması ağır mülki və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.  Siz razılaşırsınız ki, hazırkı 
Müqavilədə heç nə RIM-in əqli mülkiyyət hüquqlarının və digər mülkiyyət hüquqların 
qorunması üçün tətbiq edilən qanunvericiliyə əsasən RIM-in, məhkəmə əmrlərinin əldə edilməsi 
də daxil olmaqla (ancaq bununla məhdudlaşmadan), hər hansı hüquqlarına və hüquqların 
müdafiə vasitələrindən istifadə etməyinə mənfi təsir etməyəcəkdir. 
 
12. İxrac, İdxal və İstifadə Məhdudiyyətləri və ABŞ Dövlət Lisenziyaları.  Siz qəbul edirsiniz 
ki, RİM Cihazları və Proqram Təminatına şifrə proqram təminatı daxil ola bilər və müvafiq 
dövlət orqanlarının müvafiq qanun və qaydalarına uyğunluq istisna olmaqla ixrac, idxal, istifadə 
oluna, ötürülə və ya yenidən ixrac edilə bilməz. Siz bununla bəyan edirsiniz ki: (A) Sizin 
bildiyiniz qədər Sizin tətbiq edilən qanunvericiliyə uyğun olaraq RIM-in Cihazını (Cihazlarını) 
və Proqram Təminatını almaq hüququnuz vardır; (B) Siz RIM-in Cihazlarını və Proqram 
Təminatını kimyəvi, bioloji və ya nüvə silahlarının və ya onların raketlə təminat sistemlərinin və 
ya bu cür silahlarla və ya onların raketlə təminat sistemləri ilə bilikdə istifadə oluna bilən 
materiallarının və ya avadanlıqlarının yaradılmasında, istehsalında, idarə olunmasında, texniki 
xidmət edilməsində, saxlanılmasında, aşkar olunmasında, tanınmasında və ya yayılmasında 
istifadə etməyəcəksiniz və ya bu cür fəaliyyətlə məşğul olan hər hansı şəxsə yenidən satmayacaq 
və ya ixrac etməyəcəksiniz; və (C) Siz əmin edirsiniz ki, Səlahiyyətli İstifadəçilər RIM-in 
Cihazından (Cihazlarından) və Proqram Təminatından yuxarıda qeyd olunanan məhdudiyyətləri 
gözləməklə istifadə edəcəklər.  Hər hansı üçüncü şəxslə razılaşmaya və ya hər hansı qanunun, 
qaydanın və ya daxili qaydaların müddəalarına baxmayaraq, əgər Siz Amerika Birləşmiş Ştatları 
hökumətinin orqanısınızsa, o zaman, RIM-in Baş Əm əliyyat Mütəxəssisi və ya Baş İcraçı 
Mütəxəssisin imzaladığı, RIM-lə Sizin aranızda bağlanan RIM-lə yazılı müqaviləyə əsasən başqa 
cür razılaşdırmayanacan, Sizin hüquqlarınız hazırkı Müqavilədə nəzərdə tutulan hüquqlardan 
geniş olmayacaqdır. 
 
13. Təhlükəsizlik, Hesablar və Şifrələr.  Siz Əl Cihazınıza və onunla işləyən kompüter sisteminə 
çıxışa nəzarət etmək üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin yaradılmasına görə tam məsuliyyəti 
üzərinizə götürməyə razılıq verirsiniz.  Yuxarıdakıları məhdudlaşdırmadan, Siz BlackBerry Həllinizlə 
əlaqədar yaradılmış hər hansı hesaba çıxış üçün istifadə olunan şifrələr daxil olmaqla BlackBerry 
Həlliniz və ya onun hər hansı hissəsinə çıxış əldə etmək üçün istifadə olunan bütün şifrələrin 
təhlükəsizliyi və məxfiliyini qoruyub saxlamağa və güclü şifrələr seçməyə razılıq verirsiniz.  Siz daha 
sonra belə fəaliyyətlə əlaqədar çəkilən bütün maliyyə xərcləri və digər məsuliyyət daxil olmaqla 
şifrələrinizdən istifadə edərək və ya hesablarınız vasitəsilə baş verən bütün fəaliyyətə görə məsuliyyəti 
üzərinizə götürməyə razılıq verirsiniz.  Siz BlackBerry Həllinizin hər hansı hissəsi üzrə hər hansı 
şifrələr daxil olmaqla RİM Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlamaqla (əlaqə məlumatları 
www.blackberry.com/support ünvanında yerləşdirilmişdir) BlackBerry Həllinizin bütün və ya hər 
hansı hissəsinin istənilən icazəsiz istifadəsinə görə dərhal RİM-ə məlumat verməlisiniz.  RIM belə 
bildirişi aldıqdan sonar müvafiq hesab etdiyi tədbirləri görə bilər, lakin bu tədbiri görmək üçün heç bir 
öhdəlik daşımır.  Siz yuxarıda qeyd olunmuş RİM-in bildirilməsinin şifrələrinizdən istifadə etməklə 



 

və ya hesablarınız vasitəsilə bütün fəaliyyətə görə sizi götürdüyünüz məsuliyyətdən azad etməməsinə 
razılıq verirsiniz. 
 
14. Cihazların dəyişdirilməsi və ya itməsi/oğurlanması; Ehtiyar/Silinmiş Məlumatlar  
 

(a) İtirilmiş/Oğurlanmış Cihazlar. Əgər siz Əl Cihazınızın oğurlandığını hesab edirsinizsə, 
yerli hüquq mühafizə idarənizlə əlaqə saxlamalısınız.  Əgər Əl Cihazınız itmişsə, və 
ya siz onun oğurlandığını hesab edirsinizsə və Əl Cihazınızı cihazın yerləşməsini 
göstərən BlackBerry Müdafiə kimi RİM Xidməti iə qeydiyyatdan keçirmisinizsə, o 
zaman Əl Cihazınızın yerini müəyyən etmək və ya uzaq məsafədən silmək və ya 
bloka salmağa cəhd göstərmək üçün belə RİM Xidmətindən istifadə etməlisiniz .  
Yuxarıdakılara baxmayaraq və 22-ci Bölmədə olan ümumi imtinaları 
məhdudlaşdırmadan RİM və onun afilələri aşağıdakılara təminat verə bilməzlər: (i) 
məlumatın və ya belə müəyyən etmə xidmətləri vasitəsilə çıxışı məqbul edilən digər 
hansı məlumatların müəyyən ediliməsinin mövcudluğu, düzgünlüyü, tamlığı və ya 
vaxtında olması və ya (ii) belə xidmətlərin uzaqdan silinmə, uzaqdan bloka salınma və 
ya digər funksiyasının uğurla həyata keçirilməsi, belə ki, Sizin Şəbəkə Provayderinin 
Şəbəkə Xidməti əhatəsi, Əl Cihazınızın v əziyyəti və sistem resurslarını müraciət 
edilən anda bilmək mümkün deyildir.  

 
(b) Ehtiyat/Silinmiş Məlumatlar. Etməyə zəruri hüquqlarınız və ya lisenziyasınızın  

olması şərtilə RİM sizin əldə etdiyiniz bütün elektron ünvanlar, Tərkib və Üçüncü 
Tərəfin Proqram Təminatının və/və ya Əl Cihazınızda olan digər məlumatların daimi 
ehtiyat nüsxələrini çıxarmağınızı tövsiyə edir, belə ki, bir çox hallarda belə məlumatlar 
RİM tərəfindən və ya adından saxlanılmır və ehtiyat nüsxələri çıxarılmır.  Əgər siz Əl 
Cihazınıdan bütün məlumatları silməyincə və bütün genişlənən yaddaşı ləğv 
etməyincə Əl Cihazınızın xidməti ilə bağlı daxil olmaqla hər hansı səbəbdən  Əl 
Cihazınızı ötürsəniz (BBSLA tərəfindən icazə verildiyi kimi) bu məlumatlar Əl 
Cihazını əldə etmiş şəxs üçün məqbul olacaq.  Əgər Əl Cihazınızın xidmətindən sonra 
kimi Əl Cihazınız silindikdən və ötürüldükdən sonra sizə qaytarılsa, siz əvvəlcədən Əl 
Cihazınıza yüklənməmiş hər hansı proqram təminatını yenidən yükləməli olacaqsınız. 

 
(c) Əlaqəsiz Cihaz. BlackBerry Müdafiə və BlackBerry İnternet Xidməti kimi bəzi RİM 

Xidmətləri Əl Cihazınızı bel ə RİM Xidmətindən ayırmağa imkan verir.  Əg ər Əl 
Cihazınız itərsə və ya oğurlanaras, və sizə hər hansı səbəbdən Əl Cihazınızı ötürsəniz 
və yaxud Əl Cihazınızın daha belə RİM Xidməti(ləri) ilə bağlı olmaması arzusunda 
olsanız, Əl Cihazınızın bel ə RİM Xidməti(lərindən) əlaqəsinin kəsilməsinə görə 
məsuliyyət daşıyırsınız.  

 
15. Məxfilik və Yenidənqurmanın yolverilməzliyi.  Siz qəbul edir və razılaşırsınız ki, BlackBerry 
Həlliniz (a)RIM və ya RIM Şirkətlər Qrupu tərəfindən xeyli vaxt və xərclər bahasına yaradılmışdır və 
(b) Beta Cihazları daxil olmaqla RİM Cihazları, RİM Xidmətləri, Proqram Təminatı və əlaqədar MÇL 
RİM, RİM Şirkətlər Qrupu və onların müvafiq təchizatçılarının kommersiya sirrləri daxil olmaqla, 
məxfi məlumatları özündə ehtiva edir.  Yuxarıdakıları məhdudlaşdırmadan Beta Cihazları üzrə məxfi 
məlumatlara görünüş, “bax və hiss et”, proqram təminatının fəaliyyəti, spesifikasiyaları, xüsusiyyətləri 
və funksiyaları daxildir ki, belə məlumatlar da RİM tərəfindən ictimai tərzdə buraxılmayınca Siz və ya 



 

Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz tərəfindən hər hansı tərzdə müzakirə edilməməli və ya ictimaiyyətə 
göstərilməməlidir.  RIM tərəfindən qadağanların qoyulmasını qanunvericiliyin açıq-aşkar istisna 
etdiyi hallardan başqa, hazırkı Müqavilə Proqram Təminatı, RİM Xidmətləri, Üçüncü Şəxsin Əşyaları 
və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətləri üzrə hər hansı mənbə kodunun RİM, onun afilələri və ya 
distribütorlarından əldə edilməsi hüququnu sizə təmin etmir. Siz razılıq verirsiniz ki, nə Siz, nə də 
Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz Proqram Təminatı və/və ya əlaqədar MÇL, RİM Xidmətləri və ya 
Üçüncü Şəxsin Əşyaları və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətlərini dəyişdirməyəcək, uyğunlaşdırmayacaq, 
törəmə işlər yaratmayacaq, tərcümə etməyəcək, pozmayacaq və ya yenidən qurulmayacaq və yaxud 
bunu etməyə səy göstərməyəcək və digər hər hansı şəxsə bunu etməyə icazə verməyəcək, etməsinə 
razılıq verməyəcək və ya həvəsləndirməyəcək.  Hazırkı Müqavilənin məqsədləri üçün, 
“Yenidənqurma”ya məlumatın, proqram təminatının (texniki nöqteyi nəzərdən proqram təminatı kodu 
sayıla bilən və ya bilməyən proqramlarla birlikdə işlədilən və ya onlara daxil olan interfeyslər, 
protokollar və digər məlumatlar da daxil olmaqla), xidmətlərin və ya aparatların yenidənqurması, 
tərcüməsi, sökülməsi, hissələrə bölüşdürülməsi, şifrələrinin açılması və ya yenidən tərtib edilməsi 
(“RAM/ROM-un atılması və ya uzunmüddətli saxlanılması”, “kabel və ya simsiz əlaqəyə nəzarət 
edilməsi”, “qara qutunun” yenidənqurması da daxil olmaqla) və ya informasiyanın, məlumatın və ya 
proqram təminatının bir formadan insanın oxuya bildiyi formada əldə edilməsi və ya formaya 
çevrilməsi üçün hər hansı metod və ya proses daxildir.   
 
16. Müddət.  Hazırkı Müqavilə hazırkı Müqavilənin müddəalarının Sizin üçün məcburi xarakter 
daşımasına razılıq verdiyiniz (yuxarıda preambulada göstərilən qaydada) vaxtdan qüvvədədir və 
buradakı müddəalarda göstərilən qaydada xitam verilməyinədək qüvvədə qalmaqda davam edəcəkdir.  
 
17. Hüquqi Müdafiə Vasitələri və Ləğv olunma. 
 
Hazırkı Müqavilədə qeyd edilmiş digər hər hansı RİM hüquqları və ya hüquqi müdafiə vasitələrinə 
əlavə olaraq: 
 

(a) Əgər Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz hazırkı Müqaviləni pozsalar, RİM 
və ya onun agenti öhdəlik vermədən müvafiq hesab etdikləri müəyyən tədbirləri görə 
bilərlər.  Belə tədbirlərə Tərkibin müvəqqəti və ya daimi ləğvi, İnternet ötürmələrinn 
bloka və ya qismən bloka salınması, və/və ya BlackBerry Həllinizin bütün və ya hər 
hansı hissəsi və ya BlackBerry Həllinizlə yanaşı istifadə olunan hər hansı Üçüncü 
Şəxs Əşyasının dərhal müvəqqəti dayandırılması və ya xitam verilməsi daxil ola bilər. 

 
(b) Hazırkı Müqavilə və ya qanunla verilən bütün digər hüquq və hüquqi müdafiə 

vasitələrinə əlavə olaraq, RİM; (i) ödənilməli olduğu andan sonra otuz (30) gün 
ərzində hər hansı haqqı ödəməmə halı daxil olmaqla bu Müqaviləni, və ya hər hansı 
Əlavəni və ya RİM və ya onun afiləsi ilə bağladığınız digər müqaviləni pozduğunuz 
təqdirdə Siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizin Proqram Təminatı ilə istifadə 
etdiyi BlackBerry Həllinizin hər hansı digər hissəsi üzrə Siz və RİM arasında hazırkı 
Müqaviləni və hər hansı digər lisenziya müqaviləsini dərhal dayandıra bilər; və/və ya 
BlackBerry Həllinizlə əlaqədar Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə hər hansı 
RİM Xidmətini(lərini) təmin etməsini dayandıra bilər.  RİM-i düzgün əlaqə 
məlumatlari ilə təmin etdiyiniz halda RİM dayandırma haqqında bildirişlə sizi təmin 
etmək üçün ağlabatan kommersiya səylərindən istifadə edəcək.  



 

 
(c) Əgər hər hansı BlackBerry Əl Proqram T əminatı müəyyən Üçüncü Şəxs 

Xidməti(ləri)nə çıxış yaratmaq üçün nəzərdə tutumuşsa, və belə Üçüncü Şəxs 
Xidməti(ləri) hər hansı səbəbdən daha sizin üçün məqbul deyilsə,  RIM öhdəlik 
götürmədən istənilən zaman sizə bildiriş verərək və ya vermədən həmin BlackBerry 
Əl Proqram Təminatından istifadə üzrə sizin lisenziyanızı ləğz edə bilər. Lakin 
mümkün halda RİM sizi dayandırma haqqında bildirişlə təmin etmək üçün 
kommersiya baxımdan ağlabatan səylərdən istifadə edəcək. Əgər Siz belə BlackBerry 
Proqram Təminatı üçün RİM-ə ödəmişsiniz və hazırkı Müqaviləni pozmamışsınızsa, 
Siz BlackBerry Əl Proqram Təminatı üzrə RİM-nin cari geri ödəmə siyasətində təsbit 
edildiyi kimi belə BlackBerry Əl Proqram Təminatı üçün RİM-ə ödədiyiniz məbləğin 
bütün və ya bir hissəsini geri almaq hüququna malik ola bilərsiniz.  Əgər varsa, belə 
geri ödəmə sizin eksklüziv hüququnuz olmaqla belə lisenziyanın ləğv edildiyi təqdirdə 
RİM-nin sizin qarşınızda daşıdığı yeganə öhdəlik olacaq. 

 
(d) Bu əlavə olaraq, əgər RIM hər hansı formada olmasında asılı olmayaraq məhkəmə 

və ya digər dövlət orqanı tərəfindən verilən qanuna, qaydaya, tələbə və ya qərara 
görə Xidmətləri və ya onun hər hansı hissəsini göstərə bilməzsə və ya dövlət 
orqanı və ya departamenti tərəfindən RIM-in Xidmətlərin hamısını və ya hər 
hansı bir hissəsini göstərə bilməyəcəyi haqqında bildiriş olarsa, RIM hazırkı 
Müqaviləyə xitam verə və Sizə və/və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçinizə 
münasibətdə heç bir öhdəlik saxlamadan Xidmətlərin göstərilməsini dərhal 
dayandıra bilər.  Burada nəzərdə tutulan heç nə RIM tərəfindən bu cür qanundan, 
qaydalardan, daxili qaydalardan və ya məhdudiyyətlərdən və ya məhkəmə baxışı 
hüququndan istifadə etməsindən və ya məhkəmə qərarında şikayət verməsindən 
imtina etməsi kimi təfsir oluna bilməz. Mümkün halda RİM Ödənilmiş RİM 
Xidmətləri halında sizi belə dayandırma və ya ləğv etmə barədə otuz (30) gün 
əvvəl bildirişlə təmin etmək üçün ağlabatan səylərdən istifadə edəcək. 

 
(e) Burada aydın təsbit olunanları istisna etməklə, RIM Sizin və ya Sizin Səlahiyyətli 

İstifadəçinizin qarşısında bu Bəndə uyğun olaraq hazırkı Müqaviləyə xitam 
verilməsindən irəli gələn və ya onunla bağlı olan heç bir məsuliyyət daşımır və 
heç bir hüquq və lisenziyaya malik deyildir. 

 
(f) Hazırkı Müqavilənin RİM tərəfindən hər hansı şəkildə ləğvi RİM-nin sizin 

yurisdiksiyanızda  heç bir məhkəmə və ya inzibati razılıq, icazə və ya qərar əldə 
etmədən qüvvəyə minəcək. 

 
(g)  Əgər Sİz RİM-in məxfi məlumatı, əqli mülkiyyət və ya digər əşya hüquqlarını 

(birlikdə "ƏM Pozuntusu" adlanacaq) yerinə yetirmədikdə,  qanunsuz mənimsədikdə 
və ya digər qaydada pozduqda və Azərbaycandakı məhkəmə bu cür ƏM 
Pozuntusunun qarşısını alacaq tədbir görə bilmədikdə və ya görmək istəmədikdə, Siz 
razılaşırsınız ki, bu cür ƏM Pozuntusu müdd ətində RİM Sizdən hər bir gün üçün 
5.000 ABŞ dolları məbləğində dəbbə pulu tələb etmək hüququna malik olacaq.  

 
18. Ləğvetmənin təsiri.  Hazırkı Müqaviləni və ya hər hansı RİM Xidmətinn sizə təmin 



 

edilməsinin dayandırılmasından sonra, Proqram Təminatı üçün abunənizin və ya təmənnasız 
sınağın və ya hər hansı RİM xidmətinin və yaxud Beta Cihazları üzrə Test Müddətinin bitdiyi və 
ya dayandırıldı təqdirdə:  (a) Siz dərhal Proqram Təminatı və RİM Xidmətlərindən istifadəni 
dayandırmalısınız və ya bu Müqavilənin ləğv edilmədiyi təqdirdə, Proqram Təminatının 
əşyası(ları) üzrə lisenziyanın və ya RİM xidmətləri halında, belə RİM xidmətinin göstərilməsinin 
dayandırıldığı və ya vaxtının bitdiyi təqdirdə, Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərin 
ixtiyarında və ya nəzarətində olan Proqram Təminatının və Beta Cihazları və Beta Aparat 
Təminatı halında, bütün nüsxələrini qaytarmalısınız; və (b) RIM sizə bildiriş vermədən belə 
Proqram Təminatı və/və ya RİM Xidmətinə daxil olan və çıxan hər hansı məlumatların 
ötürülməsini bloka salmaq hüququna malik olacaq .  Sizin RIM-lə olan hər hansı hesabınız ləğv 
edildikdə, Siz bununla RIM-ə Sizə bildiriş vermədən bu hesabla bağlı hər hansı faylları, 
materialları, proqramları, məlumatı və elektron poçt mesajlarını silməyə icazə verirsiniz.  
Səlahiyyət verdiyiniz ödəniş növünə hesablanan haqq daxil olmaqla zərər çəkmiş Proqram 
Təminatı, RİM Xidmətləri və Üçüncü Şəxsi əşyaları ilə münasibətdə ləğv etmənin etibarlı 
tarixinə qədər və bu tarix daxil olmaqla siz bütün ödəniş məbləğlərinə görə məsuliyyət 
daşıyacaqsınız.  RIM tərəfindən hazırkı Müqavilə bu müddəaya uyğun olaraq ləğv edildiyi halda, 
Siz RIM-ə burada nəzərdə tutulan hüquq və imtiyazların icrası üçün RIM-in çəkdiyi və əmələ 
gələn bütün ödəmələrin (hüquqşünasın ağlabatan ödəmələri və xərcləri də daxil olmaqla) və 
müvafiq xərclərin əvəzini ödəməlisiniz.  
Yuxarıdakılara baxmayaraq, Proqram Təminatının məzmununa görə Proqram Təminatını qaytarmaq 
qeyri-mümkün ola bilər, belə ki, Proqram Təminatı sizə məxsus olan aparat təminatına inteqrasiya 
edilmişdir (Əl Cihazı kimi) və/və ya masaüstü kompüterdə və ya serverdə quraşdırıla bilər və sizin 
bütün qaytardığınız Proqram Təminatının növbəti nüsxəsinin çıxarılması olur.  Belə hallarda, ətraflı 
təlimatlar üçün lütfən RİM-lə legalinfo@rim.com ünvanında  əlaqə saxlayın. 
 
19. Ziyanın ödənilməsi/məsuliyyət.  Siz RIM-i, RIM Şirkətlər Qrupunu, RIM-in afilələrini, 
təchizatçılarını, varislərini, əlaqəli şəxslərini, agentlərini, səlahiyyətli distributorlarını (Şəbəkə 
Xidməti Provayderləri daxil olmaqla) və hüquqlarını ötürdüyü şəxsləri və bunların hər birinin 
direktorlarını, vəzifəli şəxslərini, işçilərini və müstəqil podratçılarını (bundan sonra hər biri 
“Zərəri Ödənilən RIM Tərəfi” adlandırılacaq) Zərəri Ödənilən RIM Tərəfinə qarşı 
aşağıdakılardan irəli gələn tələblərdən, ziyanlardan, itkilərdən, məsrəflərdən və xərclərdən 
(hüquqşünasın ağlabatan ödəmələri və xərcləri də daxil olmaqla, ancaq bununla 
məhdudlaşmadan) qorumalı, əvəzini ödəməli və məsuliyyətə cəlb olunmamağını təmin etməlidir:  
(a) BlackBerry Həlliniz və ya onun hər hansı hissəsi ilə əlaqədar hər hansı cihaz, system və ya 
xidməti ilə birləşdirməklə və ya onlardan istifadə etməklə patent və ya digər əqli mülkiyyət və ya 
sahiblik hüquqlarının pozulması (BlackBerry Əl Cihazından başqa); v ə ya (b) sizin hazırkı 
Müqaviləni və ya bu Müqaviləyə Əlavəni pozmağınız nəticəsində. RİM-ə verilmiş heç bir 
hüquqi müdafiə vasitəsi burada təmin edlimiş və ya qanunla yol verildiyi qaydada hər hansı digər 
hüquqi müdafiə vasitəsindən eksklüziv olması üçün nəzərdə tutulmamış və ya olması kimi şərh 
edilməməlidir, lakin bütün belə hüquqi müdafiə vasitələri yığıla biləndir.  
 
20. Məhdud Zəmanətlər 
 

(a) Proqram Təminatı.   
(i) Əgər Proqram Təminatının Sizə çatdırılmasından etibarən doxsan (90) gün 

ərzində (bundan sonra “Zəmanət Müddəti”), Sizin BləkBeri Həllinizin 



 

dəyişdirilməyən hissələri ilə birlikdə Proqram Təminatının xüsusi növünə və 
versiyasına aid Sənədlərdə RIM tərəfindən göstərilmiş qaydada işlədildiyinə 
baxmayaraq, Proqram Təminatı RIM-in və ya RIM-in səlahiyyətli distributorunun 
standart istehlakçı Sənədlərində (bundan sonra “Göstərişlər”) göstərilən qaydada 
öz funksiyalarını yerinə yetirməzsə, RIM Sizin seçiminizə əsasən Proqram 
Təminatı düzəltmək üçün öz ağlabatan səylərini göstərəcək və ya həmin 
problemdən qaçmaq üçün köməklik göstərəcəkdir (bu cür düzəldilmə və ya 
köməklik Sizə RIM-in öz mülahizəsinə əsasən müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən 
(ancaq bununla məhdudlaşmadan), Sizə təqdim olunan telefon və ya elektron poçt 
müştəri xidməti vasitəsi ilə RIM-in web səhifəsində proqram təminatının 
düzəldilməsi barədə ümumi yayılan məlumat və ya RIM-in Sizə məsləhət 
gördüyü hər hansı digər yolla təqdim oluna bilər). Əg ər Siz Proqram 
Təminatından və onunla Sizə verilən informasiya vasitəsindən istifadə etməyi 
dayandırırsınızsa və onunla bağlı bütün qabları Zəmanət Müddətində almağınızı 
təsdiq edən sübutla birlikdə Sizin normal zəmanətli geriyə qaytarma 
mexanizminizə uyğun olaraq  geri qaytarırsınızsa (bu Sizin Şəbəkə Xidməti 
Provayderiniz və ya, əgər mümkündürsə, aldığınız yer vasitəsi ilə edilə bilər), 
RIM Sizin müvafiq Proqram Təminatı üçün bir dəfəyə ödədiyiniz məbləği geri 
qaytaracaqdır.   
 (ii) Hazırkı Müqavilədə heç bir müddəaya xələl gətirmədən, sizə təmənnasız 

təmin edilən yenilənmələr və Beta Proqram Təminatı “OLDUĞU KİMİ” və 
heç bir zəmanət olmadan təmin edilir.   

(iii) Əlavə lisenziya haqqı ödədiyiniz təkmilləşdirmələrə həmin 
təkmilləşdirilmənin Sizə təqdim olunduğu vaxtdan doxsan (90) gün müddətinə 
yuxarıda göstərilən qaydada zəmanət tətbiq olunacaqdır.   

(iv) Proqram Təminatının Göstərişlərdə nəzərdə tutulan funksiyalarını yerinə 
yetirə bilməməsi aşağıdakı səbəblər ucbatından baş verərsə, yuxarıda 
göstərilən öhdəliklər tətbiq edilməyəcəklər: (i) Proqram təminatının 
konkret növü və versiyasına uyğun Sənədlərdə RİM tərəfindən müəyyən 
edilən təhlükəsizlik təlimatları daxil olmaqla, hazırkı Müqavilədə təsbit 
olunan sizin öhdəliklərə və təlimatlara müvafiq olmayan tərzdə Proqram 
Təminatından istifadə; və ya (ii) Sizin BlackBerry Həllinizin hər hansı 
digər hissələrindən başqa hər hansı aparatla (nasaz Üçüncü Şəxsin Əl 
Cihazından irəli gələnlərdə daxil olmaqla), şəbəkə ilə, proqram təminatı 
ilə və ya kommunikasiya sistemi ilə bağlı nasazlıq və ya digər problem; və 
ya (iii) Proqram Təminatına, o cümlədən daxilində Proqram Təminatı olan 
informasiya vasitənə qəza, fəlakət, elektrostatik boşalma, yanğın, sel, 
şimşək, sulanma və ya külək, səhv tətbiq edilmə və ya RIM tərəfindən 
icazə verilməmiş şəxs tərəfindən təmir və ya dəyişikliklər nəticəsindən 
əmələ gələn nasazlıqlar kimi təsir edən hər hansı xarici səbəblər. 

 (v) Aydınlıq üçün müvafiq qanunla tələb olunmayınca hazırkı zəmanət yeni Əl 
Cihazlarına BlackBerry Əl Proqram Təminatına tətbiq olunur və istifadə və ya 
təmir olunmuş Əl Cihazlarına daxil edilmiş BlackBerry Əl Proqram 
Təminatına tətbiq olunmur.   

(vi) Proqram Təminatının əlavə əşyalarının bazar yüklənməsindən sonra 
təmənnasız BlackBerry Server Proqram Təminatına zəmanət yoxdur. Əgər Əl 



 

Cihazınıza və ya kompüterə yüklədikdən sonra doxsan (90) gün ərzində belə 
Proqram Təminatının hər hansı hissəsi Sənədlərə uyğun fəaliyyət göstərə 
bilməzsə, Siz RİM-lə əlaqə saxlaya bilərsiniz. RİM mümkün halda belə 
Proqram Təminatından məqbul olan dəstəyi müəyyən edəcək (belə dəstək 
telefon və ya elektron ünvanlı sizə təmin edilən müştəri xidməti prosesində, 
ümumən məqbul olan proqram təminatının təmiri və ya buraxılışı, RİM-in 
internet səhifəsi və RİM-nin sizə məsləhət verdiyi digər hər hansı forma daxil 
olmaqla müxtəlif formalardan birində RİM-nin ağlabatan ixtiyarı ilə sizə 
təmin edilə bilər).   

(vii) Siz təsdiq edir və razı olursunuz ki, Proqram Təminatının sizin Üçüncü Şəxsin 
Əşyaları və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətlərinə çıxışınızı tənzimləndirmək üçün 
nəzərdə tutulduğu hallarda, RIM BELƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYALARI VƏ 
YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XİDMƏTLƏRİNİN FUNKSİYASI, FƏALİYYƏTİ 
VƏ YA İŞLƏMƏMƏSİ ÜZƏRİNDƏ MƏHDUD VƏ YA HEÇ BİR 
NƏZARƏTƏ MALİK OLMAYA BİLƏR VƏ SİZİN BU PROQRAM 
TƏMİNATI İLƏ MÜƏYYƏN ETDİYİNİZ DÜZƏLDİLMƏ VƏ YA 
KÖMƏKLİYİ TƏMİN ETMƏYƏ BİLƏR.  RIM Üçüncü Tərəf Əşyaları və 
ya Üçüncü Tərəf Xidmətlərinə zəmanət vermir, və bunlarla münasibətdə Siz 
zəmanət üçün  həmin Üçüncü Şəxsin Əş yası və ya Üçüncü Şəxs 
Xidmətlərinin provayderinə müraciət etməlisiniz. Zəmanətlər provayderlər 
arasında və hətta müəyyən provayder üçün yurisdiksiyalar arasında fərqlənir.  
Siz provayderin hər hansı müəyyən əşya və ya xidmətlərin növünü təklif 
etməsini və sizin dəstək və zəmanətlərlə bağlı hüquqlarınızı müəyyən etməniz 
üçün müvafiq sənədlərə və ya provayder şərtlərinə istinad etməlisiniz.  

(viii) Hazırkı Bölmə Proqram Təminatı və onunla bağlı hər hansı nöqsanlar, səhvlər, 
problemlər və ya zəmanətin pozulması ilə münasibətdə RİM-nin yeganə 
öhdəliklərini və sizin yeganə hüquqi müdafiə vasitələrinizi təsbit edir. 

 
(b) Cihaz(lar).  RIM-in Cihazı (Cihazları) üçün məhdud zəmanət (bundan sonra “Cihaza 

Məhdud Zəmanət”) müəyyən olunarsa, bu müvafiq Sənədlərə nəzərdə tutulur.  Cihaza 
Məhdud Zəmanət hazırkı Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq Sizə satılan RIM-in 
hər hansı Cihazı üçün müstəsna zəmanətdir və o RIM-in Cihazları və Cihaza Məhdud 
Zəmanətin pozulmasına üçün Sizin yeganə mülkü hüquqi müdafiə vasitələrinizi müəyyən 
edir.  Beta Aparat Təminatı “OLDUĞU KİMİ” və heç bir zəmanət olmadan təmin edilir.  
Hazırkı Müqavilənin “Ümumi” (Bölmə 29) adlanan Bəndinin aşağıdakı yarım bəndləri 
istinad vasitəsi ilə ona Cihaza Məhdud Zəmanətə tətbiqi üçün zəruri olan həcmdə 
düzəlişlərlə birlikdə Cihaza Məhdud Zəmanətə daxil edilir: “Öhdəliklərin Pozulmasından 
Yaranan Hüquqlardan İmtina” (Bölmə 29 (b)), “Qüvvədə Qalma” (Bplmə 29 (c)), 
“Müddəaların Müstəqilliyi” (Bölmə 29 (c)), “Dil” (Bölmə 29 (f))və “Müqavilənin 
Bütövlüyü” (Bölmə 29(h)). Hazırkı Müqaviləni yuxarıda göstərilən qaydada qəbul 
etməklə Siz razılaşırsınız ki, Cihaza Məhdud Zəmanəti oxudunuz və onu müddəaları ilə 
razılaşırsınız. Aydınlıq üçün, müvafiq qanunla tələb olunmayınca, “Məhdud Cihaz 
Zəmanəti” yalnız yeni RİM Cihaz(ları)na tətbiq edilir və yalnız belə zəmanətin (əgər 
varsa) balansı hər hansı təmir olunmuş RİM Cihazına(larına) şamil edilir. 

 



 

21. Zəmanətdən sonrakı Dəstək.  Əg ər siz zəmanət müddətinin bitməsindən sonra RİM-dən 
dəstək almaq arzusunda olsanız, lütfən RİM və ya Şəbəkə Xidməti Provayderinizlə 
sales@blackberry.com ünvanında əlaqə saxlayın (və ya bülə digər yer 
http://www.blackberry.com/legal/ saytında sadalanmışdır) .  Əgər Siz öz adınızdan proqram təminatını 
verən üçün tərəfə maliksinizsə (“Qəbul edən Tərəf”) və Qəbul edən Tərəfin sizin adınızdan RİM-dən 
dəstək əldə etməsi arzusundasınızsa, onda ya Siz, ya da Qəbul edən Tərəf sizin tələb olunan 
Səlahiyyətli İstifadəçilərinizin sayı üçün tələb olunduğu kimi konkret proqram təminatı əşyaları üzrə 
RİM-lə dəstək müqaviləsinə malik olmalısınız və Siz adınızdan qəbul edilmiş proqram təminatını 
sales@blackberry.com ünvanına elektron məktub (və ya http://www.blackberry.com/legal/ ünvanında 
digər belə yerləşmə) göndərməklə vaxtaşırı Proqram təminatını yeniləndirməli və bu məktubda 
proqram təminatını, lisenziyalaşdırdığınız nüsxələrin sayını və müvafiq halda SRP İD və CALs-la 
birlikdə müəyyən etməlisiniz.  BlackBerry Həllinizə dəstək müəyyən Şəbəkə Xidməti Provayderləri 
vasitəsilə məqbul olmaya bilər.  
 
22. İmtina. 

 
BƏZİ YURİSDİKSİYALARIN QANUNLARI İSTEHLAKÇILARLA OLAN 
MÜQAVİLƏLƏRDƏ ZƏMANƏTLƏRİN, ŞƏRTLƏRİN, TƏMİNATLARIN VƏ 
TƏSDİQLƏR ÜZRƏ MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI VƏ YA 
İSTİSNASINA YOL VERMƏYƏ BİLƏR VƏ SİZİN İSTEHLAKÇI OLDUĞUNUZ 
TƏQDİRDƏ BU İSTİSNALAR SİZƏ TƏTBİQ EDİLMƏYƏ BİLƏR. 
 
(a) Ümumi zəmanətlər.   

(i) TƏTBİQ EDİLƏN QANUNUN İCAZƏ VERDİYİ ƏN MAKSİMAL 
HƏDDƏ HAZIRKI MÜQAVİLƏDƏ AŞKAR NƏZƏRDƏ TUTULAN 
ZƏMANƏTLƏR SİZƏ, MALIN XİDMƏTƏ YARARLIĞI, MALIN 
XİDMƏTƏ YARARLIQ KEYFİYYƏTİ, MALIN TƏYİNATI VƏ YA 
MƏQSƏDƏ UYĞUNLUĞU, GÖZLƏNİLƏN ETİBARLILIĞI, 
MÜLKİYYƏT HÜQUQU, POZULMANIN YOLVERİLMƏZLİYİ VƏ 
YA DİGƏR ƏSASLA QANUNDAN, ƏNƏNƏDƏN, İŞGÜZAR 
ADƏTDƏN VƏ TİCARƏT ADƏTLƏRİNDƏN İRƏLİ GƏLƏN 
BƏYANATLAR, ZƏMANƏTLƏR, TƏSDİQLƏR, QARANTİYALAR 
VƏ YA DİGƏR ŞƏRTLƏR DƏ DAXİL OLMAQLA (ANCAQ 
BUNUNLA MƏHDUDLAŞMADAN) AŞKAR QEYD OLUNAN VƏ 
YA EHTİMAL OLUNAN HƏR HANSI DİGƏR ZƏMANƏTLƏRİN, 
BƏYANATLARIN, ŞƏRTLƏRİN, TƏSDİQLƏRİN VƏ YA HƏR 
HANSI NÖV QARANTİYALARIN ƏVƏZİNƏ TƏQDİM OLUNUR VƏ 
DİGƏR HƏR HANSI AŞKAR QEYD OLUNAN VƏ YA EHTİMAL 
OLUNAN BƏYANATLARA,  ZƏMANƏTLƏRƏ, TƏSDİQLƏRƏ, 
QARANTİYALARA VƏ YA DİGƏR ŞƏRTLƏRƏ GÖRƏ 
MƏSULİYYƏTDƏN TƏTBİQ EDİLƏN QANUNUN İCAZƏ VERDİYİ 
HƏDDƏ İMTİNA OLUNUR VƏ ONLAR İSTİSNA OLUNURLAR. 

 (ii) Müvafiq qanunla yol verilən maksimum dərəcədə proqram təminatına 
yuxarıda qeyd olunduğu kimi istisna edilməyəcək, lakin məhdudlaşdırılacaq 
dərəcədə aid olan hər hansı göstərilən zəmanət və şərtlər sizin hər hansı 



 

kompüter üzərində BlackBerry Həllinizin hər hansı hissəsinin ilk 
quraşdırdığınız tarixdən etibarən doxsan (90) günə məhdudlaşdırılır. 

 
(b) RIM Xidməti(ləri). 

(i) MÜVAFİQ QANUNLA YOL VERİL ƏN DƏRƏCƏ İSTİSNA OLMAQLA, 
HƏR BİR XİDMƏT 23 (B) BÖLMƏSİNƏ UYĞUN OLARAQ “OLDUĞU 
KİMİ” VƏ YA “TƏQDİM OLUNDUĞU KİMİ” HƏR HANSI ŞƏRTSİZ, 
TƏSDİQSİZ, QARANTİYASIZ, BƏYANATSIZ VƏ YA ZƏMANƏTSİZ 
TƏQDİM OLUNUR VƏ YA ONA ÇIXIŞ YARADILIR VƏ RİM 
ÖDƏNİŞLİ RİM XİDMƏTİ OLMAYAN HƏR HANSI RİM XİDMƏTİNƏ 
AİD OLAN HƏR HANSI MƏSƏLƏ ÜÇÜN SİZƏ VƏ YA SİZİN 
ADINIZDAN İDDİA EDƏN HƏR HANSI ÜÇÜNCÜ TƏRƏF 
QARŞISINDA RİM HEÇ BİR M ƏSULİYYƏT DAŞIMAYACAQ.  

 
(iii) MÜVAFİQ QANUNLA KONKRET QADAĞAN EDLİƏN DƏRƏCƏ 

İSTİSNA OLMAQLA, RIM HƏR HANSI XİDMƏTDƏN 
ARASIKƏSİLMƏDƏN İSTİFADƏYƏ VƏ YA ONUN İŞLƏMƏSİNƏ, 
HƏR HANSI XİDMƏTƏ ÇIXIŞIN DAİM OLMASINA VƏ YA SİZƏ 
VƏ YA SİZDƏN GÖNDƏRİLƏN HƏR HANSI MESAJIN, TƏRKİBİN 
VƏ YA İNFORMASİYANIN DÜRÜST OLMASINA, KORLANMAMIŞ 
FORMADA VƏ AĞLABATAN VAXT MÜDDƏTİNDƏ 
ÖTÜRÜLMƏSİNƏ ZƏMANƏT VERMİR. 

 
(c) Üçüncü Şəxs Əşyaları və Üçüncü Şəxs Xidmətləri, əlaqəli saytlar. 

(i) MÜVAFİQ QANUNLA KONKRET QADAĞAN EDİLƏN DƏRƏCƏ 
İSTİSNA OLMAQLA, ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XİDMƏTLƏRİ VƏ ÜÇÜNCÜ 
ŞƏXS ƏŞYALARI RİM NƏZARƏTİ ALTINDA DEYİL, RİM HEÇ BİR 
MÜƏYYƏN ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYASI VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS 
XİDMƏTİNİ QƏBUL ETMİR VƏ RİM SİZİN ÜÇÜNCÜ ŞƏXS 
XİDMƏTLƏRİ VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYALARININ SEÇMƏNİZ, 
İSTİFADƏNİZ, ÇIXIŞINIZ VƏ YA İCRANIZLA BAĞLI HEÇ BİR 
MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. 

(ii) YUXARIDAKILAR NÖVB ƏTİ MADDƏLƏRDƏN ASILI OLMAYARAQ 
TƏTBİQ EDİLİR:  (A) ÜÇÜNCÜ ŞƏXS Ə ŞYALARI VƏ/VƏ YA 
ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XİDMƏTLƏRİNİ NECƏ ƏLDƏ ETMƏYİNİZ VƏ YA 
ÇIXIŞ ƏLDƏ ETMƏYİNİZ , YƏNİ, MÜSTƏQİL ŞƏK İLDƏ, RİM 
VASİTƏSİLƏ, YAXUD ŞƏBƏKƏ XİDMƏTİ PROVAYDERİ 
VASİTƏSİLƏ; (B) BLACKBERRY HƏLLİNİZİN BÜTÜN VƏ YA BİR 
HİSSƏSİNİ İSTİFADƏ ETMƏK ÜÇÜN HƏR HANSI BELƏ ÜÇÜNCÜ 
ŞƏXS ƏŞYALARI VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XİDMƏTLƏRİNİN TƏLƏB 
OLUNUB OLUNMAMASI (ŞƏBƏKƏ XİDMƏTLƏRİ DAXİL 
OLMAQLA); VƏ YA (C) ƏL CİHAZINIZDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ 
VƏ YA RİM VƏ YA ŞƏBƏKƏ XİDMƏTİ PROVAYDERİ TƏRƏFİNDƏN 
SİZƏ TƏMİN EDLİƏN ÇIXIŞI MƏQBUL OLAN MƏLUMATLAR VƏ 
DİGƏR İNTERNET SƏHİFƏLƏRİ DAXİL OLMAQLA, ƏL CİHAZINIZ 
ÜZƏRİNDƏ NIŞAN VASITƏSILƏ SIZƏ MƏQBUL OLAN KONKRET 



 

ÜÇÜNCÜ ŞƏXS PROQRAM TƏMINATI VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXSIN 
INTERNET SƏHIFƏLƏRI VƏ/VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXSIN 
XIDMƏTLƏRINƏ LINKLƏR VASITƏSILƏ VƏ YA KONKRET 
ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XIDMƏTLƏRI VƏ/VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS 
ƏŞYALARINA ÇIXIŞINIZI TƏNZIMLƏYƏN BLACKBERRY ƏL 
PROQRAM TƏMINATININ BAZARDAN SONRAKI YÜKLƏNMƏSIN 
VASITƏSILƏ BLACKBERRY ƏL PROQRAM TƏMINATININ BIR 
HISSƏSI KIMI TƏCHIZ EDILƏ BILƏN BRAUZER VƏ YA RIME 
MAĞAZASI PROQRAM TƏMINATI DAXIL OLMAQLA ƏL CIHAZI 
VASITƏSILƏ BELƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYALARI VƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXS 
XIDMƏTLƏRINƏ ÇIXIŞI ƏLDƏ EDIB ETMƏMƏYINIZ 

 (iii) YUXARIDAKILARI MƏHDUDLAŞDIRMADAN, V Ə MÜVAFİQ 
QANUNLA KONKRET QADAĞAN OLUNAN DƏRƏCƏ İSTİSNA 
OLMAQLA, BÜTÜN ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYALARI VƏ ÜÇÜNCÜ 
ŞƏXS XİDMƏTLƏRİ “OLDUĞU KİMİ” VƏ YA “TƏQDİM 
OLUNDUĞU KİMİ” ƏSASDA HƏR HANSI ŞƏRTSİZ, TƏSDİQSİZ, 
QARANTİYASIZ, BƏYANATSIZ VƏ YA ZƏMANƏTSİZ RİM 
TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM OLUNUR VƏ YA ONA ÇIXIŞ YARADILIR 
VƏ YA BLACKBERRY HƏLLİ İLƏ YANAŞI İSTİFADƏ OLUNUR 
VƏ RİM AŞAĞIDAKILAR DAXİL OLMAQLA ÜÇÜNCÜ ŞƏXSİN 
ƏŞYALARI VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXSİN XİDMƏTLƏRİNƏ AİD OLAN 
HƏR HANSI MƏSƏLƏ ÜÇÜN SİZ VƏ YA SİZİN ADINIZDAN İDDİA 
İRƏLİ SÜRƏN İSTƏNİLƏN ÜÇÜNCÜ ŞƏXS QARŞISINDA HEÇ BİR 
MƏSULİYYƏT DAŞIMAYACAQ: (A) BELƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXS  
ƏŞYALARI VƏ YA ÜÇÜNCÜ  ŞƏXS XİDMƏTLƏRİ, VƏ YA BELƏ 
ÇIXIŞA İMKAN YARATMAQ ÜÇÜN YALNIZ NƏZƏRD Ə 
TUTULMUŞ PROQRAM TƏM İNATININ HƏR HANSI H İSSƏSİNİN 
DÜZGÜNLÜYÜ, ÖTÜRÜLMƏ Sİ, VAXTINDA OLMASI VƏ YA 
DAVAMLI MÖVCUDLUĞU; (B) ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYA LARI VƏ 
YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XİDMƏ TLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ VƏ YA 
FƏALİYYƏTSİZLİYİ; VƏ YA (C) BLACKBERRY HƏ LLİNİZİN 
BÜTÜN VƏ YA BİR HİSSƏSİ İLƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXS Ə ŞYALARI VƏ 
YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XİDMƏ TLƏRİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏ 
QABILIYYƏTI; (D) SIZIN MƏLUMATLARIN ÜÇÜNCÜ ŞƏXS 
TƏRƏFINDƏN ISTIFADƏSI DAXIL OLMAQLA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS 
ƏŞYALARI VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XIDMƏTLƏRI ILƏ 
ƏLAQƏDAR HƏR HANSI ÜÇÜNCÜ ŞƏXSIN HƏRƏKƏTI VƏ YA 
SƏHVLƏRI. 

(iv) YUXARIDAKILARI MƏHDUDLAŞDIRMADAN VƏ MÜVAFIQ 
QANUNLA KONKRE QADAĞAN OLUNAN DƏRƏCƏ ISTISNA 
OLMAQLA, SIZ KONKRET RAZI OLURSUNUZ KI, RIM HƏR HANSI 
VIRUSA, VƏ YA HƏDƏLƏYICI, IFTIRA XARAKTERLI, NALAYIQ, 
TƏHQIRAMIZ VƏ YA QEYRI-QANUNI ÜÇÜNCÜ ŞƏXS 
XIDMƏTLƏRI, ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYALARI VƏ YA HƏR HANSI 
ÖTÜRÜLMƏYƏ GÖRƏ MƏSULIYYƏT VƏ YA ÖHDƏLIK DAŞIMIR. 
BELƏ ÖTÜRÜLMƏ HƏR HANSI ÜÇÜNCÜ ŞƏXSIN ƏQLI 



 

MÜLKIYYƏT HÜQUQLARINI POZUR.  SIZIN HƏR HANSI ÜÇÜNCÜ 
ŞƏXS ƏŞYALARI VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XIDMƏTLƏRINƏ DAIR 
HƏR HANSI IDDIA QALDIRDIĞINIZ TƏQDIRDƏ BÜTÜN 
MÜRACIƏTLƏRINIZ MÜVAFIQ ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏR ƏLEYHINƏ 
OLMALIDIR. 

 
(d) Mühüm Vəziyyətlərdə Tətbiq.  SİZİN BLƏKBERİ HƏLLİNİZ VƏ YA 
ONUN HƏR HANSI HİSSƏSİ MÜHÜM VƏZİYYƏTLƏRDƏ TƏTBİQ VƏ YA 
HEÇ BİR MƏHDUDİYYƏTSİZ NÜVƏ ƏRAZİLƏRİNİN İDARƏ 
OLUNMASI, AVİASİYA NAVİQASİYASI VƏ YA KOMMUNİKASİYASI, 
HAVA NƏQLİY YATINA NƏZARƏT, VƏ HƏYAT DƏSTƏYİ VƏ SİLAH 
SİSTEMİNDƏ İŞLƏMƏ DƏ DAXİL OLMAQLA ETİBARLI İDARƏ 
EDİLMƏSİ TƏLƏB OLUNAN TƏHLÜKƏLİ MÜHİTDƏ İŞLƏMƏSİ ÜÇÜN 
YARARLI DEYİLDİR.  SİZ BƏYAN EDİR VƏ ZƏMANƏT VERİRSİNİZ Kİ, 
SİZ LAZIMI MƏLUMATIN BƏRPA EDİLMƏSİ VƏ EHTİYAT SİS TEMİ 
SAXLAYACAQSINIZ, VƏ (1) İSTİFADƏNİN VƏ XİDMƏTİN KƏSİLDİYİ 
HALDA; VƏ YA (2) MƏLUMATIN ÖTÜRÜLMƏSİNDƏ ÇƏTİNLİKLƏR VƏ 
SƏHVLƏR OLDUĞU HALDA, SİZ HƏMİN MƏSƏLƏLƏR BARƏDƏ 
DƏRHAL RIM-ə MƏLUMAT VERƏCƏYİNİZ VƏ HƏR HANSI VƏ BÜTÜN 
İTKİLƏRİN VƏ ZƏRƏRİN AZALDILMASI ÜÇÜN DƏRHAL SƏY 
GÖSTƏRƏCƏYİNİZ BARƏDƏ RAZILAŞIRSINIZ VƏ BELƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
RİM-Ə MƏLUMAT VERMƏLİSİNİZ,  23 (A) BÖLMƏSİNDƏ ZƏRƏRLƏR 
BARƏDƏ ÜMUMİ İMTİNALARI MƏHDUDLAŞDIRMADAN, RİM HƏTTA 
BELƏ ZƏRƏRLƏRİN MÜMKÜNLÜYÜ BARƏDƏ MƏSLƏHƏTLƏŞDİYİ 
HALDA BELƏ ZƏRƏRLƏRİN PRO QNOZLAŞDIRILA BİLİNİB 
BİLİNMƏMƏSİNDƏN ASILI OLMAYARAQ TƏHLÜKƏSİZ NƏZARƏT VƏ 
YA FƏALİYYƏTİ TƏLƏB EDƏN MÜHÜM VƏZİYYƏTLƏRDƏ TƏTBİQ 
VƏ YA HƏR HANSI TƏHLÜKƏLİ MÜHİT ÜÇÜN BLACKBERRY 
HƏLLİNİZ VƏ YA ONUN HƏR HANSI HİSSƏSİNDƏN İSTİFADƏNİZ 
NƏTİCƏSİNDƏ YARANAN HƏR HANSI ZƏRƏRƏ GÖRƏ RİM HEÇ BİR 
HALDA MƏSULİYYƏT DAŞIMAMALIDIR. 

 
(d) Beta Cihazları.  BETA CİHAZLARINA YURİSDİKSİYANIZDA DÖVLƏT VƏ 

YA DİGƏR ORQANLAR TƏRƏFİNDƏN QƏBUL EDİLMİŞ STANDARTLAR 
VƏ YA İCLAS QAYDALRI KİMİ TƏSDİQ OLUNMUŞ VƏ ÜMUMİ 
İCTİMAİYYƏT TƏRƏFİNDƏN İSTİFADƏ ÜÇÜN İCAZƏ VERİLMƏYƏ BİLƏR 
VƏ RİM BELƏ İCAZƏ VƏ YA TƏSDİQİN ƏLDƏ EDİLƏ BİLMƏSİNƏ 
TƏMİNAT VERMİR. MÜVAFİQ OLARAQ, SİZ BELƏ İCAZƏNİN ƏLDƏ 
EDİLMƏSİNƏ QƏDƏR BETA CİHAZLARININ SATIŞ, KİRAYƏ ÜÇÜN 
TƏKLİF EDİLƏ BİLMƏMƏSİNƏ VƏ SATIŞ, TƏKRAR SATIŞ ÜÇÜN TƏKLİF 
EDİLMƏMƏSİNƏ VƏ SATILMASINA VƏ KİRAYƏ VERİLMƏMƏSİNƏ 
RAZILIĞINIZI BİLDİRİRSİNİZ .  BETA CİHAZLARI ONLARIN 
FƏALİYYƏTİNƏ ARXAYIN OLDUĞUNUZ HƏR HANSI MƏHSULDAR VƏ 
YA DİGƏR MÜHİTDƏ İSTİFADƏ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUR.  BETA 
CİHAZLARI PROQRAM T ƏMİNATI, XİDMƏTLƏRİ VƏ RİM CİHAZLARININ 
KOMMERSİYADAN ƏVVƏLKİ BURAXILIŞ VERSİYALARIDIR VƏ 



 

KOMMERSİYA CİHAZI VƏ YA XİDMƏTİ KİMİ EYNİ TƏRZDƏ İŞLƏNMƏK 
ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMAMIŞLAR. SİZ BELƏ MATERİALLARLA 
İSTİFADƏ OLUNAN HƏR HANSI MƏLUMATLARIN DAİMA EHTİYAT 
NÜSXƏSİNİN ÇIXARILMASINA ƏMİN OLMALISINIZ. BUNDAN ƏLAVƏ, 
BETA CİHAZLARI KOMMERSİYA BAXIMDAN ƏLDƏ EDİLMƏSİ MƏQBUL 
OLMAYAN PROQRAM TƏMİ NATI VƏ YA XİDMƏTLƏR  ÜÇÜN 
XÜSUSİYY ƏTLƏRƏ, FUNKSİYALARA VƏ YA  ƏPİ-LƏRƏ (APİS - 
APPLİCATİON PROGRAMMİNG İNTERFACE - ƏLAVƏ PROQRAM 
İNTERFEYSİ, ƏPİ) MALİKDİRLƏR.  SIZ TƏSDIQ EDIRSINIZ KI, BELƏ BETA 
CIHAZLARI VƏ YA ONLARIN HƏR HANSI HISSƏLƏRI GƏLƏCƏKDƏ RIM 
TƏRƏFINDƏN KOMMERSIYA BAXIMDAN MƏQBUL OLUNMAYA VƏ 
BƏYAN EDILMƏYƏ BILƏRLƏR VƏ YA ƏHƏMIYYƏTLI 
DƏYIŞIKLIKLƏRLƏ MƏQBUL EDILƏ BILƏRLƏR. RIM BELƏ PROQRAM 
TƏMINATI VƏ YA XIDMƏTLƏRI, BETA CIHAZLARI VƏ YA ONLARIN HƏR 
HANSI HISSƏSININ BƏYAN EDILMƏSI VƏ YA MƏQBUL EDLIMƏSI ÜÇÜN 
SIZIN QARŞINIZDA HEÇ BIR AYDIN VƏ YA DOLAYISI ÖHDƏLIK 
DAŞIMIR. SIZ TƏSDIQ EDIR VƏ RAZI OLURSUNUZ KI, BETA CIHAZLARI, 
ƏLAQƏDAR PROQRAM TƏMINATI VƏ XIDMƏTLƏRLƏ ƏLAQƏDAR 
APARDIĞINIZ BÜTÜN SINAQ, QIYMƏTLƏNDIRMƏ VƏ INKIŞAF IŞLƏRI 
TAMAMILƏ ÖZ RISKINIZ ÇƏRÇIVƏSINDƏ APARILACAQ. 

 
23. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması.  

 
BƏZİ ÖLKƏLƏR İSTEHLAKÇILARLA BAĞLANILAN MÜQAVİLƏLƏRDƏ 
TƏSADÜFİ VƏ DOLAYI ZƏRƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSİNİN ÜZƏRİNDƏ 
MƏHDUDİYYƏTLƏRİN TƏTBİQİNƏ İCAZƏ VERMİR VƏ SİZİN İSTEHLAKÇI 
OLDUĞUNUZ TƏQDİRDƏ YUXARIDAKI MƏHDUDİYYƏTLƏR VƏ YA 
İSTİSNALAR SİZ Ə ŞAMİL EDİLMƏYƏ BİLƏR. 
 
(a) MÜVAFİQ QANUNLA YOL VERİLƏN MAKSİMUM SƏVİYYƏDƏ VƏ 

HAZIRKI MÜQAVİLƏDƏ QEYD OLUNMUŞ KONKRET HÜQUQİ MÜDAFİ Ə 
VASİTƏLƏRİNDƏN ASILI OLARAQ, RİM HEÇ BİR HALDA AŞAĞIDAKI 
NÖV ZƏRƏRLƏRƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR: FƏSADLI, NÜMUNƏVİ, 
TƏSADÜFİ, DOLAYISI, XÜSUSİ, CƏZA XARAKTERLİ, MƏNƏVİ VƏ 
BƏRBADLAŞMIŞ ZƏRƏR, BİZNES GƏLİRİNİN İTKİSİNƏ GÖRƏ ZƏRƏR, 
HƏR HANSI GÖZLƏNİLƏN QƏNAƏTİ REALİZƏ EDƏ BİLMƏMƏ 
UĞURSUZLUĞU, BİZNESİN POZULMASI, BİZNES MƏLUMATLARININ 
İTKİSİ, BİZNES İMKANININ İTM ƏSİ, VƏ YA MƏLUMATIN POZULMASI VƏ 
Y A İTMƏSİ VƏ YA MƏLUMAT TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN POZULMASI, HƏR 
HANSI MƏLUMATI ÖTÜRMƏK VƏ YA QƏBU L ETMƏYƏ MÜVƏFFƏQ 
OLMAMA, SİZİN BLACKBERRY H ƏLLİNİZLƏ YANAŞI İSTİFADƏ OLUNAN 
HƏR HANSI SİSTEM PROQRAMLARI İLƏ ƏLAQƏDAR YARANAN VƏ YA 
ONA VƏ YA HƏR HANSI HİSSƏSİNƏ RİM -DƏN BAŞQA HƏR HANSI 
EDİLƏN VƏ CƏHD EDİLƏN DƏYİŞİKLİKLƏRDƏN NƏTİCƏLƏNƏN 
PROBLEMLƏR, İŞİN DAYANMASINDAN YARANAN XƏRCLƏR, SİZİN 
BLACKBERRY HƏLLİNİZ VƏ YA ONUN HƏR HANSI HİSSƏSİ, ÜÇÜNCÜ 



 

ŞƏXSİN XİDMƏTLƏRİ VƏ YA ÜÇÜNCÜ ŞƏXSİN ƏŞYALARINDAN 
İSTİFADƏ İTKİSİ, ƏVƏZEDİCİ MALLARIN XƏRCİ, ÖDƏMƏ, AVADANLIQ 
VƏ YA XİDMƏT XƏRCLƏRİ, KAPİTAL XƏRCLƏR VƏ YA RİM-İN BELƏ 
ZƏRƏRLƏRİN MÜMKÜNLÜYÜ BARƏDƏ MƏSLƏHƏTLƏŞDİYİ HALDA 
BELƏ ZƏRƏRLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILA BİLİNİB BİLİNMƏMƏSİNDƏN 
ASILI OLMAYARAQ BLACKBERRY HƏLLİNİZİN FƏALİYYƏTİ VƏ YA 
FƏALİYYƏTSİZLİYİ, ONDAN İSTİFADƏ ETMƏ, EDƏ BİLMƏMƏ 
QABİLİYYƏTİ DAXİL OLMAQLA,  HAZIRKI MÜQAVİLƏYƏ VƏ YA 
BLACKBERRY HƏLLİNİZDƏN YARANAN DİGƏR OXŞAR MALİYYƏ 
İTKİLƏRİ. 

 
(b) Müvafiq qanunla yol verilən maksimum dərəcədə RİM-nin ümumi məsuliyyəti heç 

bir halda aşağıdakıları ötüb keçməməlidir: (i) Problemli RİM Cihazı(ları) üzrə 
tərəfinizdən ödənilmiş məbləğ; (ii) Proqram təminatının problemli hissəsinə görə 
ödənilmiş məbləğ;  (iii) Problemli ödənilmiş RİM xidmətinin müvafiq müddəti üzrə 
ödənilmiş məbləğ; və (iv) beş (5) ABŞ dolları.    

(c) Müvafiq qanunla yol verilən maksimum dərəcədə, RİM-in qarşınızda məsuliyyət 
daşıdığı dərəcədə, RİM yalnız uğursuzluq, yubanma və sizin BlackBerry Həllinizin 
fəaliyyətsizliyi nəticəsində dəyən zərərə görə məsuliyyət daşıyacaq. 

(d) Bu Bölmədə RİM-nin etinasızlığından birbaşa yaranan ölüm və ya bədən xəsarəti 
halında heç nə RİM-nin sizin qarşınızda məsuliyyətini məhdudlaşdırmır; bu şərtlə ki, 
RİM tərəfindən ödəniləcək hər hansı zərər sizin və ya digərinin töhfəsi səviyyəsində 
azaldılacaq.  

(e) MÜVAFİQ QANUNLA YOL VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ, HƏR BİR 
TƏRƏF DİGƏRİNƏ MÜNASİBƏTDƏ YALNIZ HAZIRKI MÜQAVİLƏDƏ 
AÇIQ-AŞKAR NƏZƏRDƏ TUTULAN QAYDADA MƏSULİYYƏT DAŞIYIR 
VƏ MÜQAVİLƏ, DELİKT VƏ YA DİGƏR ƏSASLA HEÇ BİR DİGƏR 
ÖHDƏLİK, VƏZİFƏ VƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. 

(f) MÜVAFİQ QANUNLA YOL VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ, 
HAZIRKI MÜQAVİLƏDƏKİ MƏHDU DİYYƏTLƏR, İSTİSNALAR VƏ 
MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNALAR (i) MÜQAVİLƏNİN POZULMASI, 
SƏHLƏNKARLIQ, DELİKT, TƏQSİRDƏN ASILI OLMAYAN MƏSULİYYƏT 
VƏ YA DİGƏR HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ DƏ DAXİL OLMAQLA (ANCAQ 
BUNUNLA MƏHDUDLAŞMADAN) İDDİANIN ƏSASLARININ, TƏLƏBİN VƏ 
YA SİZİN İDDİANIZIN TƏBİƏTİNƏ ŞAMİL EDİLƏCƏKLƏR; (ii) HAZIRKI 
MÜQAVİLƏNİN VƏ YA BURADA NƏZƏRDƏ TUTULAN HÜQUQ MÜDAFİƏ 
VASİTƏLƏRİNİN CİDDİ POZULMASINA VƏ YA POZUNTULARINA VƏ YA 
ƏSAS MƏQSƏDİNİN İTİRİLMƏSİNƏ BAXMAYARAQ QÜVVƏDƏ 
QALACAQLAR; (iii) BURADA NƏZƏRDƏ TUTULAN ZİYA NIN 
ÖDƏNİLMƏSİ ÖHDƏLİKLƏRİNƏ VƏ YA QEYRİ-QANUNİ ƏMLAKA 
YİYƏLƏNMƏYƏ VƏ YA HƏR HANSI TƏRƏFİN DİGƏR TƏRƏFİN ƏQLİ 
MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ POZULMASINA VƏ YA HAZIRKI 
MÜQAVİLƏNİN “SİZİN BLƏKBERİ HƏLLİNİZİN İSTİFADƏ QAYDALARI 



 

(BÖLMƏ 3)”, “PROQRAM TƏMİNATI VƏ YA SƏNƏDLƏRİN LİSENZİYASI 
(BÖLMƏ 2)”, “ƏQLİ MÜLKİYYƏT (BÖLMƏ 11)”, “İXRAC, İDXAL VƏ 
İSTİFADƏ MƏHDUDİYYƏTLƏRİ VƏ ABŞ DÖVLƏT LİSENZİYALARI 
(BÖLMƏ 12)”, “MƏXFİLİK VƏ YENİDƏNQURMANIN YOLVERİLMƏZLİYİ 
(BÖLMƏ 15)” VƏ “İSTİFADƏÇİ MƏLUMATLARI (BÖLMƏ 25)” ADLANAN 
BƏNDLƏRİNİN POZULMASINA ŞAMİL EDİLMƏYƏCƏK VƏ  (iv) RİM, RİÇ 
ŞİRKƏTLƏR QRUPU, ONLARI VARİSLƏRİ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ RİM 
DİSTRİBÜTORLARINA ÜMUMİLİKDƏ TƏTBİQ ETMƏK (PROQRAM 
TƏMİNATININ RİM DİSTRİBÜTORLARI QİSMİNDƏ SƏLAHİYYƏTLİ 
ŞƏBƏKƏ XİDMƏTİ PROVAYDERLƏRİ DAXİL OLMAQLA). 

(g) HEÇ BİR HALDA RIM-in VƏ YA RIM -in AFİLƏ ŞİRKƏTİNİN VƏZİFƏLİ 
ŞƏXSLƏRİ, DİREKTORLARI, İŞÇİLƏRİ, AGENTLƏRİ, DİSTRİBUTORLARI, 
TƏCHİZATÇILARI (TƏKLİF EDƏN TƏCHİZATÇIDAN BAŞQA), XİDMƏT 
PROVAYDERİ, MÜST ƏQİL PODRATÇILARI, VƏ YA HƏR HANSI ŞƏBƏKƏ 
XİDMƏTİ PROVAYDERİ (YUXARIDAKILAR İSTİSNA OLMAQLA) HAZIRKI 
MÜQAVİLƏDƏN İRƏLİ GƏLƏN VƏ ONUNLA BAĞLI HƏR HANSI 
MƏSULİYYƏT DAŞIMAYACAQLAR. 

(h) SİZ TƏSDİQ EDİR VƏ RAZI OLURSUNUZ Kİ, HAZIRKI MÜQAVİLƏDƏ 
TƏSBİT EDİLMİŞ İMTİNALAR, İSTİSNALAR VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR 
TƏRƏFLƏR ARASINDA MÜQAVİLƏNİN TƏRKİB HİSSƏSİNİ TƏŞKİL EDİR 
VƏ BELƏ İSTİSNALARIN, İSTİSNALARIN VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏRİN 
OLMADIĞI TƏQDİRDƏ:  (i) HAQQLAR VƏ HAZIRKI MÜQAVİLƏDƏ DİGƏR 
ŞƏRTLƏR ƏSASLI ŞƏKİLDƏ FƏRQLİ OLACAQ; VƏ (ii) HAZIRKI 
MÜQAVİLƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ RİM-İN PROQRAM TƏMİNATI V Ə RİM 
XİDMƏTLƏRİNİ TƏKLİF ETMƏSİ VƏ SİZİN ONLARI 
LİSENZİYALAŞDIRMA QABİLİYYƏTİNƏ VƏ/VƏ YA RİM -İN 
BLACKBERRY HƏLLİNİZ VASİTƏSİLƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXS ƏŞYALARI VƏ 
ÜÇÜNCÜ ŞƏXS XİDMƏTLƏRİNİ MƏQBUL ETMƏ QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİR 
GÖSTƏRİLƏ BİLƏRDİ. 

HAZIRKI MÜQAVİLƏDƏ HEÇ NƏ Sİ ZİN BLƏKBERİ HƏLLİNİZİN PROQRAM 
TƏMİNATI OLMAYAN HƏR HANSI HİSSƏSİ ÜZRƏ RIM TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM 
OLUNAN AÇIQ-AŞKAR YAZILI MÜQAVİLƏLƏRİ VƏ ZƏMANƏTLƏRİ ÜSTƏLƏMƏK 
MƏQSƏDİ DAŞIMIR. 
 
24. İnformasiyanın toplanması, istifadəsi, emalı, ötürülməsi, saxlanması və aşıqlanmasına (birgə 
olaraq, “Proses” və ya “Emal”) razılıq. 
 
RİM Şirkətlər Qrupu və onun xidmət provayderləri tərəfindən emal edilən şəxsi məlumatlar RİM-nin 
Şəxsi Toxunulmazlıq üzrə Qaydasına əsasən idarə ediləcək ( bu da hazırkı Müqaviləyə istinadən daxil 
edilmiş və www.blackberry.com/legal ünvanı ilə baxıla və legalinfo@rim.com elektron ünvanına 
elektron məktub göndərməklə əldə oluna bilər www.blackberry.com/legal or obtained by emailing 
legalinfo@rim.com). Tətbiq edildiyi təqdirdə Sizin şəxsi məlumatlarını üzrə məlumat nəzarətçiniz bu 
Müqaviləni bağladığınız RİM-in qurumudur; yalnız bu şərtlə ki, RİME Mağazsı vasitəsilə Təkliflərin 
yayılması üçün toplanan Sizin şəxsi məlumatınıza münasibətdə məlumat nəzarətçisi qismində Sizin 



 

belə yayılmanı tənzimləyən müqavilə bağladığınız RİME-nin müvafiq qurumu çıxış edir. 
 

(a) Şəxsi məlumatlar. Sizin BlackBerry Həllinizi (və ya hər hansı hissəsi), RİM Xidmətləri və 
ya əlaqədar Şəbəkə Xidmətlərini quraşdırmanız və/və ya ondan istifadəniz Siz və Sizin 
Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz (birgə olaraq “İstifadəçilər”) haqqında RİM Şirkətlər Qrupu 
və onun xidmət provayderləri, Sizin Şəbəkə Xidməti Provayderləriniz, və BlackBerry 
Həllinizlə istifadə olunan cihaz və xidmətləri olan üçüncü şəxslər tərəfindən müvafiq 
qanunda müəyyən edildiyi kimi şəxsi məlumatların işlənməsi ilə nəticələnə bilər.  İstifadə 
olunan xidmətlərdən asılı olaraq şəxsi məlumatlara ad, elektron ünvan, telefon nömrəsi, 
BlackBerry şəxsiyyət vəsiqəsi, hesab parametrləri və quruluşu, Əl Cihazına dair 
məlumatlar (məsələn, Əl Cihazının PİN v ə ya digər cihaz identifikatorları), Əl Cihazı 
yerinin müəyyən edilməsinə dair məlumatlar (aşağıda təsvir edildiyi kimi) Şəbəkə 
Xidməti Provayderinə dair məlumatlar və BlackBerry Həllinizin funksiya istifadəsinə dair 
məlumatlar, RİM xidmətləri, və ya BlackBerry Həllinizlə istifadə olunan proqram təminatı 
və aparat təminatı kimi məlumatlar daxil ola bilər. Siz razı olursunuz ki, RİM Şirkətlər 
Qrupu belə şəxsi məlumatları sizdən birbaşa toplaya və ya Şəbəkə Xidməti Provayderləri 
və BlackBerry Həllinizlə istifadə olunan cihaz və xidmətlərə malik üçüncü şəxslərdən əldə 
edə bilər. 
 

(b) Məqsədlər.  RİM-in Şəxsi Toxunulmazlıq Qaydasına uyğun olaraq şəxsi məlumatlar 
aşağıdakılara dair məqsədlər üçün RİM Şirkətlər Qrupu və onların xidmət provayderləri 
tərəfindən işlənilə bilər (i) sizin ehtiyac və üstünlüklərinizin başa düşülməsi və həll 
edilməsi və Sizin BlackBerry Həllinizlə təmin edilməsi; (ii) sizinlə ünsiyyət daxil olmaqla 
yeni məhsul və xidmətlərin inkişaf etidirlməsi və mövcud olanların təkmilləşdirilməsi; (iii) 
RİM Şirkətlər Qrupunun biznes və fəaliyyətinin idarə və inkişaf etdirilməsi; və (iv) hüquqi 
və tənzimləyici tələblərə cavab verilməsi.  Bundan başqa, RİM proqram təminatı, digər 
RİM cihazları və xidmətlərinə, Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin 
Tərkibi və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətləri və əlaqədar cihaz və xidmətlərə dair yenilikləri 
və təkmilləşdirmələri və ya bu yenilik və təkmilləşdirmələr barədə bildirişləri məqbul edə 
və göndərə bilər. 

 
(c) " Cloud ("bulud") əsaslı" xidmətlər.  Əgər siz “bulud əsaslı” mesaj və ya xidmətləri 

qeydiyyatdan keçirsəniz və ya istifadə etsəniz və ya RİM Şirkətlər Qrupu və onların 
xidmət provayderləri tərəfindən təmin edilən uzaq məsafəli çıxış, saxlanma və ehtiyat 
funksiyalardan istifadə etsəniz, daxil, təmin və bu xidmətlərə inteqrasiya etdiyiniz 
məlumatlar (məsələn, nümayiş adları və şəkilləri, status mesajları, əlaqə siyahısı və ya 
qrup məlumatları, təqvim, və ya vəzifə və media faylları kimi digər cihaz üzərində 
məlumatlar) sizing RİM-lə olan müqavilənizə əsasən təklif edilən xidmətləri 
tənzimləndirmək üçün RİM Şirkətlər Qrupu tərəfindən işlənilə bilər və siz zəmanət 
verirsiniz ki, bu məlumatları RİM-ə təmin etmək üçün bütün zəruri razılıqlara maliksiniz.  
Əgər BlackBerry AppWorld və Mənim Dünyam və ya oxşar xidmətlərdən istifadə olunsa, 
RİM Şirkətlər Qrupu hansı Proqram Təminatı, RİM Xidmətləri, Üçüncü Şəxs Əşyaları 
və/və ya Üçüncü Şəxs Xidmətlərinin sizin Əl Cihazınıza yükl ənə bilməsi və istifadə 
edilməsinə dair məlumatları işləyə bilər.  
  



 

(d) Sosial funksiya.  Müəyyən RİM Xidmətləri və ya Proqram Təminatının xüsusiyyətlərinə 
sizə digər fərdi şəxslərlə tanış olmaq və əlaqə yaratmaq və RİM tərəfindən məqbul edilən 
social funksiya ilə inteqrasiya edliən RİM Xidmətləri və ya Proqram Təminatı, və ya 
Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatı və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətləri ilə sizin təcrübənizi 
genişləndirməyə imkan yaratmaq üçün “social” funksiyalar daxil ola bilər. Əgər siz belə 
funksiyadan istifadə etsəniz, siz razı olursunuz ki, digərləri ilə qarşılıqlı əlaqəyə girmək və 
əlaqə yaratmağa məqbul olmağınız digərlərinə göstərilə bilər və sizin profiliniz, nümayiş 
etdirdiyiniz adlar, nümayiş etdirdiyiniz şəkillər, status mesajları, üzvlük statusu, və digər 
identifikator və məlumatlara belə fərdi şəxslər tərəfindən baxıla və iradlar verilə bilər.  
Məsələn, Əgər RİM “BlackBerry Messenger Sosial Platforması”na inteqrasiya edlimiş 
RİM Xidməti və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətindən istifadə etsəniz, razı olursunuz ki: (i) 
Sizin BlackBerry Messenger əlaqələriniz sizin belə RİM Xidməti və ya Üçüncü Şəxsin 
Xidmətindən istifadə edib  etmədiyinizi görə bilərlər, (ii) Sizin BlackBerry Messenger 
əlaqələriniz sizin profilinizi və yüklədiyiniz, istifadə etdiyiniz və RİM Xidməti və ya 
Üçüncü Şəxsin Proqram Təminatından istifadənizin bir hissəsi kimi bölüşmək üçün 
məqbul olan  proqram təminatı və Tərkibinizi, eləcə də, onlar haqqında olan sizin və 
digələrinin iradlarını görə bilərlər (məsələn, RİM Xidməti və ya Üçüncü Şəxsin Proqram 
təminatından asılı olaraq oyunlar, musiqi və ya digər media faylları),  (iii) siz əlaqələriniz 
və ya onların yüklədiyi və ya RİM xidməti və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətlərindən 
istifadənin bir hissəsi kimi istifadə etdikləri proqram təminatı və ya Tərkibi barədə iradları 
təqdim edən zaman, sizin barənizdə məlumatlar (sizin iradların, istifadəçi profilinin adı, və 
nümayiş şəkli kimi) həmin fərdi şəxsin digər əlaqələrinə nümayiş etdirilə bilər, (iv) RİM 
Xidməti və ya Üçüncü Şəxsin Xidmətinə sizin RİM Xidməti və proqram təminatından 
istifadəniz və üstünlükləriniz əsasında tövsiyələrin hazırlanması üçün təhlil aparan 
avtomatlaşdırılmış funksiya daxil ola bilər.  Müvafiq RİM Xidmətləri və ya Proqram 
Təminatı üçün müvafiq quruluş variantlarını mümkün variantlar üzrə yoxlayın və belə 
RİM Xidmətləri və Proqram Təminatı üçün məqbulluq və şəxsi toxunulmazlıq 
quruluşlarını  uyğunlaşdırın. 
 

(e) Üçüncü Şəxsin Xidmətləri ilə İnteqrasiya.  Əgər siz BlackBerry Həllinizi Üçüncü Şəxsin 
Xidmətləri ilə inteqrasiya etmək və ya əlaqələndirməyi seçsəniz (məsələn, üçüncü şəxsin 
elektron ünvan xidmətləri üçüncü şəxsin elektron xidmətləri, və ya üçüncü şəxslər 
tərəfindən təklif edilən social şəbəkə və digər xidmətlərə çıxış əldə etmək və istifadə 
etmək üçün Əl Cihazınızdan istifadənizi tənzimləndirən xidmətlər), siz şəxsi və ya daxili 
məqsədlər üçün belə üçüncü şəxs xidmətlərinə çıxışınızı tənzimləndirmək üçün Üçüncü 
Şəxs Xidmətlərinə dair şəxsli məlumatlarını işləmək və adınızdan Üçüncü Şəxs 
Xidmətlərinə çıxış əldə etmək üçün RİM-dən sizing paramterləri istifadə etməsinə icazə 
verirsiniz.  İşlənən məlumatlara aşağıdakılar daxil ola bilər: (i) Hər üçüncü şəxsin elektron 
ünvan xidməti və ya digər hesab(lar) üçün istifadəçi adınız, şifrəniz, düzgünlük nişanları 
və BlackBerry Həllinizə inteqrasiya etdiyiniz digər parametrləriniz(məsələn, BlackBerry 
şəxsiyyət nömrəsi, nümayiş şəkliniz, nümayiş adınız, şəxsi mesaj, məqbulluq statusunuz, 
ölkə, vaxt zonası, unikal cihaz identifikatorları və s); (iii) cihaz üzərində əlaqə 
məlumatları, (iv) hansı üçüncü şəxs proqramları və xidmətlərinin sizin proqram təminatı 
hesabınıza əlaqələndirilməsinin göstəricisi; (iii) proqram təminatı hesabınıza 
əlaqələndirdiyiniz üçüncü şəxs proqramları və ya xidmələtindən istifadənizə dair sessiya 
məlumatları (məsələn, proqram təminatı hesabı üzrə profil qutunuzda numayiş üçün 



 

əlaqələndirilmiş üçüncü şəxs oyunu və ya proqramında nail olduğunuz yüksək bal, 
əlaqələndirilmiş üçüncü şəxs proqramı və ya xidməti daxilində və Proqram təminatının ani 
mesaj funksiyası ilə tənzimləndirilən ani mesaj söhbətlərindən nəticələnən ani mesaj 
göndərmə və s.).  Siz həmçinin RİM-ə aktivləşmə, ödəmə, təminat, təmir və 
aktivsizləşdirmə məqsədləri üçün müvafiq Üçüncü Şəxs Xidməti provayderlərinə belə 
məlumatların açıqlanması üçün RİM-ə səlahiyyət verirsiniz.  Əg ər siz BlackBerry Əl 
Cihazınızla əlaqədar Üçüncü Şəxs Xidmətləri və  Üçüncü Şəxs Proqram Təminatından 
istifadə etsəniz, üçüncü şəxslər BlackBerry Cihazınızda saxlanılan məlumatları (şəxsi 
məlumatlar daxil olmaqla) oxuya, çıxış əldə edə, göndərə və emal edə bilərlər.  Belə çıxışı 
məqbul olan üçüncü şəxs xidmətləri RİM nəzarəti altında deyildir. Əg ər sizin şəxsi 
məlumatlarınız Şəbəkə Xidməti Provayderinizə və ya BlackBerry Həllinizlə istifadə 
olunan məhsul və xidmətlərə malik Üçüncü şəxlərə açıqlansa, sizin istifadəniz belə 
üçüncü şəxslərin müvafiq müqavilələri və şəxsi toxunulmazlıq qaydalrından asılı olacaq 
və siz Üçüncü Şəxs Xidmətləri və Üçüncü Şəxs Proqram Təminatından istifadə etməzdən 
əvvəl bu şərtləri oxumalısınız.  Siz Üçüncü Şəxs Xidmətləri və Üçüncü Şəxs Proqram 
təminatı üzərində verilmiş və ya mövcud nəzarətə düzəliş etmək və müvafiq halda bu 
barədə daha çox öyrənmək üçün Əl Cihazınızın variantları v ə ya kömək menyusunu 
nəzərdən keçirməlisiniz. 
 

(f) Kukilər (cookies) və oxşar texnologiyalar. RIM Şirkətlər Qrupu siz və RİM-i müdafiə 
etmək üçün müəyyən xidmətlərə daxil olmaq, RİM Xidmətlərinin təcrübənizdən istifadə 
etmək və uyğunlaşdırmaqda asanlaşdırılmasına kömək etmək, və ya təhlil işində 
istifadəçilərin bizim RİM Xidmətləri və BlackBerry Həlli ilə məşğul olmasını və həmin 
xüsusiyyətlərin təkmilləşdirilməsinin başa düşülməsində bizə yardım etmək üçün anonim 
məlumatlardan istifadə edərək “cookies” (kompüteriniz və ya Əl Cihazınızda saxlanılan 
kiçik məlumat parçaları) və ya oxşar alətlərdən istifadə edə bilər.  Brauzer kukilərini 
(cookies) çıxarmaq və ya bloka salmağa dair Əl Cihazınızdakı quruluş parametrl ərini 
yoxlayın. 

 
(g) Dəstək və Keyfiyyətin təmin edilməsi.  Əgər Əl Cihazınızın təmiri və ya baxılması üçün 

RİM-lə əlaqə saxlasanız və ya belə məqsədlər üçün RİM tərəfindən təmin edilən elektron 
məktub və ya qeydiyyat alətləri vasitəsilə RİM-ə diaqnostik və ya digər texniki 
məlumatlar göndərsəniz, razı olursunuz ki, RİM Şirkətlər Qrupu Əl Cihazının PİN 
nömrəsi, aparat təminatının nömrəsi və model sayı, yaddaş statusu, əməliyyat sistemi və 
ətraf mühit məlumatları, batareya statusu, Wi-Fi, radio və ya simsiz əlaqələr, quraşdırılmış 
sistem proqramlarının siyahısı, proqram və ya tətbiqat istifadəsinə dair məlumatlar, işləyən 
proseslər və cihaz konfiqurasiyasına dair məlumatlar, sistem hadisələri, və diaqnostika 
məqsədləri üçün faydalı ola bilən BlackBerry cihazınızın vəziyyətinə dair digər 
məlumatlar kimi texniki məlumatları toplaya bilər. Belə məlumatlar problemin həlli, 
müştəri xidməti, proqram təminatı yenilikləri və RİM-in Şəxsi Toxunulmazlıq Siyasətinə 
əsasən RİM Məhsulları və xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədləri üçün istifadə 
olunmalıdır.  Əg ər təhlildə üçüncü şəxs cihazının cəlb olunduğu göstərilərsə, RİM 
problemin həlli prosesinin bir hissəsi kimi cihazın üçüncü şəxs təchizatçısına müəyyən 
diaqnostik və ya texniki məlumatları göndərə bilər.  Siz təsdiq edir və razı olursunuz ki, 
RİM və onun xidmət provayderlərinə zənglər təlim, keyfiyyətin təminatı, müştəri xidməti 
və istinad məqsədləri üçün qeyd edilə bilər. 



 

 
(h) Yeri müəyyən edən məlumatlar.  RIM Şirkətlər Qrupu GPS, və ya oxşar peyk xidmətləri 

(məqbul hallarda) və ya kütlə mənbəli Wi-Fi çıxış məntəqələri və mobil qüllə yerlərindən 
istifadə etməklə yeri müəyyən edən məlumatlara əmin olan müəyyən xüsusiyyət və ya 
xidmətləri təmin edə bilər.  Məsələn, Proqram Təminatı və ya BlackBerry Həllinin 
müəyyən xüsusiyyətlərinin sizə öz yerinizin öz əlaqələrinizlə bölüşməyəvə ya Əl 
Cihazınızın yerini müəyyən etməyə, mesaj göndərməyə, musiqi səsləndirməyə və ya uzaq 
məsafədən bloka salmaq və ya silməyə imkan verə bilər (Şəbəkə Xidməti Provayderini 
əhatəsi, Əl Cihazınızın vəziyyəti, və müraciət anında sistem resurslarından asılı olmaqla). 
Digər BlackBerry Həllinin xüsusiyyətləri və ya cihazları da həmçinin anonim marşrut və 
istiqamətlə bağlı məlumatları və ya istifadə etdiyiniz RİM xidmətlərini tənzimləndirmək 
və təkmilləşdirmək üçün yerin axtarışı sorğularına dair məlumatları toplaya bilər 
(məsələn, BlackBerry trafik).  Belə xüsusiyyət və xidmətləri təmin etmək üçün, Əl 
Cihazlarının məkan məlumatları Əl Cihazınızdan istifadə etdiyiniz zaman və ya məlumat 
xidmətləri və məkan əsaslı funksiyalara imkan yaratmaq üçün RİM Şirkətlər Qrupuna 
bildirilə bilər (GPS məlumatları, daşıyıcı İD, qüllə İD, Wi-Fi çıxış məntəqələrinin Sadə 
Xidmət  İdentifikatoru (“BSSİD”), və ya mobil qüllələr daxil olmaqla). RİM Şirkətlər 
 Qrupu istifadəçini şəxsən müəyyən edən şəkildə belə məlumatları saxlamır və belə 
məlumatlardan RİM Şirkətlər Qrupu tərəfindən və ya adından və ya BlackBerry Həllinizlə 
birgə istifadə olunan Üçüncü Şəxs Xidmətləri tərəfindən təmin olunan məkan əsaslı 
xidmətlərlə sizi təmin etmək və bu xidmətləri təkmilləşdirmək üçün istifadə edə bilər.  
RIM Şirkətlər Qrupu həmçinin məlumat əsaslı və məkan həssaslığı olan elanı təmin etmək 
üçün ümumiləşdirilmiş və ya anonim edilmiş məlumatları yaratmaq üçün belə 
məlumatlardan istifadə edə bilər.  Lütfən cihaz üzərində məkan xüsusiyyətlərini 
söndürmək və ya uyğunlaşdırmanın seçilmə yolu və məkan məlumatlarından istifadə edə 
bilən Əl Cihazının quraşdırılmış sistem proqramlarını çıxarmağa dair BlackB erry Əl 
Proqram Təminatının variantları və ya kömək menyusunu nəzərdən keçirin. Məkan 
məlumatlarından istifadə və bu məlumatları təmin edən Üçüncü Şəxs Xidmətlərindən 
istifadə edən zaman, Siz belə Üçüncü Şəxs Xidmətləri ilə məkan məlumatlarından 
istifadəyə dair üçüncü şəxsin şərtləri və şəxsi toxunulmazlıq qaydalrına tabesiz və onları 
nəzərdən keçirməlisiniz. Siz digər şəxslərə özünüzün məkan məlumatlarınız açıqlamağa 
razı olmazdan əvvəl bu qaydalara lazımi diqqət yetirməlisiniz. 
 

(i) Beynəlxalq Ötürmələr.  Siz razı olur və qəbul edirsiniz ki, BlackBerry Həllini və RİM 
Xidmətlərini təmin etmək üçün (“bulud əsaslı” və uzaq məsafəli çıxış, saxlanma və ya 
ehtiyat funksiyası daxil olmaqla), RİM Şirkətlər Qrupu bəzən şəxsi məlumatların daxil ola 
bildiyi məlumatları və RİM Şirkətlər Qrupunun adından və ya tərəfindən fəaliyyət 
göstərən avadanlıqların yerləşdiyi Kanada, ABŞ, Birləşmiş Krallıq, Sinqapur və digər 
ölkələr daxil olmaqla istifadəçilərin yerləşdiyi yurisdiksiyanın daxilində və ya xaricində 
RİM Şirkətlər Qrupu tərəfindən və ya adından idarə edilən serverlərdə ünsiyyətin 
məzmunu daxil ola bildiyi məlumatları emal edə bilər.  Əgər istifadəçilər Avropa İqtisadi 
Ərazisinin və ya həmin yurisdiksiya və ya bölgədən kənar şəxsi məlumatların ötürülməsi 
üçün razılığı tələb olunan hər hansı yurisdikasiyanın sakinləridirsə, Siz belə emala razılıq 
verir və zəmanət verirsiniz ki, siz istifadəçilərinizin bunu müvafiq qanunla etməsi üçün 
bütün lazımi razılıqları əldə etmişsiniz. 

 



 

25. İstifadəçi məlumatları.  24-cü Bölmə ilə səlahiyyət verilən hər hansı açıqlamaya əlavə olaraq, 
Siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz razı olursunuz ki, RİM Şirkətlər Qrupu şəxsi məlumatlar 
(Azərbaycan qanunlarına əsasən şəxsi və ailə sirrinə dair məlumatlar istisna olmaqla), ünsiyyətinizin 
məzmunu və BlackBerry Həllinizin funksiyasından istifadəsi haqqında məlumatlar, RİM məqbul olan 
hallarda BlackBerry Həllinizlə istifadə olunan xidmətlər və ya proqram təminatı və ya aparat təminatı 
barədə məlumatlar (“İstifadəçi Məlumatları”) daxil olmaqla, Siz və Sizin Səlahiyyətli 
İstifadəçilərinizin məlumatlarını aşağıdakıları etmək məqsədilə RİM Şirkətlər Qrupu və onun xidmət 
provayderləri, digər tərəfdaş və afilələrinin yerləşdiyi ölkələrin qanunlarına əsasən Siz və Sizin 
Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə bildiriş vermədən xarixi və ya daxili dövlət qurumları daxil olmaqla 
üçüncü şəxslərə çıxışı məqbul edə, qoruyub saxlaya, və ya açıqlaya bilər: (i) Hüquqi proses və ya 
dövlət müraciətinə qanunla tələb olunduğu şəkildə əməl etmək;  (ii) hazırkı Müqaviləni pozan 
hərəkətlərin təhqiq edilməsində üçüncü şəxslərlə əməkdaşlıq etmək; və ya (iii) hazırkı Müqavilənin 
icrasını tətbiq etmək üçün İnternet xidməti provayderləri, şəbəkələri və ya kompüter müəssisələrində 
sistem inzibatçıları ilə əməkdaşlıq etmək.  Siz İstifadəçi Məlumatlarını RİM Şirkətlər Qrupuna 
açıqlamaq və RİM Şirkətlər Qrupunnu yuxarıda təsvir olunduğu kimi belə istifadəçi məlumatlarını 
toplaması, istifadə etməsi, emal etməsi, ötürməsi və/və ya açıqlaması üçün Səlahiyyətli 
İstifadəçilərinizdən müvafiq qanunla bütün zəruri razılıqları almağa zəmanət verirsiniz. 
 
26. Hüquqların və Öhdəliklərin Ötürülməsi.  RIM hazırkı Müqaviləni bildiriş vermədən sizə 
ötürə bilər.  Siz hazırkı Müqavilə üzə hüquqlarınızı bütünlüklə və ya qismən başqa şəxsə RIM-in 
əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan (bu cür icazə RIM-in mülahizəsinə əsasən verilməyə və ya 
bəzi şərtlərlə verilə bilər) ötürə bilməzsiniz və RIM-in icazəsi olmadan hər hansı ötürmə etibarsız 
və əhəmiyyətsizdir və heç bir qüvvəyə malik deyildir.  RIM hazırkı Müqavilə üzrə yerinə 
yetirməli olduğu öhdəliklərinin hamısını həyata keçirə bilər və ya öhdəliklərinin hamısının və ya 
hər hansı hissəsinin yerinə yetirilməsini podratçılarına və ya sub-podratçılarına həvalə edə bilər.   
 
27. Bildirişlər.  Hazırkı Müqavilədə başqa qayda müəyyən olunmazsa, buna uyğun olaraq 
bütün bildirişlər və digər əlaqələr, yazılı şəkildə və şəxsən, kuryer vasitəsi ilə çatdırıldıqda və ya 
poçta, əvvəlcədən ödənişli poçta, sifarişli poçta və ya onun ekvivalentinə verildikdə və geri 
qaytarılma barədə qəbz alındıqda və RIM-in Sizə hesablar verərkən göstərdiyi ünvanda Sizə və 
Research In Motion UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, 
Attention: Managing Director; göstərilən ünvanlar siyahısında RİME olarsa 
http://www.blackberry.com/legal/rime ünvanına Research In Motion UK Limited şirkətinin 36 
Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF ünvanına göndərildikdə və surəti (belə surət 
bildiriş sayılmır) həmin ünvanda RIM-in Cihazlar üzrə Menecerinə göndərildikdə, lazımı 
qaydada verilmiş sayılırlar.  Qeyd edilənlərdən başqa, RIM öz seçiminə əsasən hazırkı 
Müqaviləyə görə verilməli olan bildirişi elektron formada verə bilər.  Elektron bildiriş Sizin 
RIM-ə təqdim etdiyiniz elektron poçt ünvanınıza ötürüldükdə Sizə lazımı qaydada verilmiş 
sayılır və siz əgər RİM-i heç bir ünvanla təmin etməsəniz, bildiriş 
http://www.blackberry.com/legal/ saytında düzgün yerləşdirilən zaman lazımi qaydada verilə 
bilər. 
 
28. Fors Major.  Hazırkı Müqavilənin hər hansı müddəasına baxmayaraq, heç bir Tərəfə 
özünün ağlabatan nəzarətindən kənara çıxan səbəblərdən öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi 
üçün hazırkı Müqavilə üzrə öz öhdəliklərini pozmuş kimi baxılmayacaqdır.  Bu müddəa bir 
Tərəfin digər Tərəfə münasibətdə hazırkı Müqaviləyə uyğun olaraq ödənişlər etmək öhdəliyinin 



 

yerinə yetirilməməsinə icazə verilməsi kimi təfsir oluna bilməz. 
 
29. Ümumi. 
 

(a) Üçüncü Şəxs Benefisiarlar.  RIM-in afilələri və RİM və onun afilə direktorları, 
rəsmiləri və işçiləri hazırkı Müqavilənin “Texnologiyadan İstifadəyə dair 
Təhlükəsizlik Məlumatları” (Bölmə 8 (b)), “Zərərin Ödənilməsi/Məsuliyyət” 
(Bölmə 19), “Məsuliyyətin Məhdudlaşdırılması” (Bölmə 23) və “İmtina” (Bölmə 
22) adlanan Bölmələrin məqsədləri üçün üçüncü şəxs benefisiarları sayılırlar. 
RİM xidmətləri üzrə məzmun təchizatçıları “BlackBerry Həllindən İstifadə 
Qaydaları” (Bölmə 3) və “Əqli Mülkiyyət” (Bölmə 11) bölmələrində təsbit 
olunmuş məzmundan istifadəyə müdafiə və məhdudiyyətlərin üçüncü şəxs 
benefisiarlarıdırlar.  Hazırkı Bölmədə konkret başqa şəkildə yazılmayıbsa, 
buradakı müddəalar hər hansı digər şəxs və ya qurumun deyil, Tərəflərin faydası 
məqsədini güdür.  

 
(b) Öhdəliklərin Pozulmasından Yaranan Hüquqlardan İmtina.  İmtina yazılı şəkildə 

tərtib olunaraq bu imtinanın ona qarşı yönələn Tərəfin səlahiyyətli 
nümayəndəsinin imzası olmayınca, yerinə yetirə bilməmə, gecikdirilmə və ya 
digər hüquqi və ya ümumi nəzəriyyəyə əsaslanıb-əsaslanmamağından asılı 
olmayaraq heç bir Tərəf hazırkı Müqavilədə nəzərdə tutulan heç bir hüquqdan 
imtina etmiş sayıla bilməz.  Hər hansı müddəadan və ya hazırkı Müqavilənin hər 
hansı müddəasının pozulması üzrə tələb etmək hüququndan bir halda imtina digər 
hal üçün imtina sayılmır. 

 
(c) Qüvvədə Qalma.  Öz təbiətləri və kontekstlərinə görə burada nəzərdə tutulan 

şərtlərin icrasından sonra qüvvədə qalmalı olan hazırkı Müqavilədəki müddəalar, 
şərtlər və zəmanətlər hazırkı Müqavilənin icrası başa çatdıqdan, təxirə salındıqdan 
və ya o ləğv edildikdən sonra qüvvədə qalacaqlar. 

 

(d) Tətbiq Edilən Qanunvericilik və Mübahisələrin Həll Olunması.  Hüquqların ziddiyyətini 
tənzimləyən hüquq sahəsi istisna olmaqla hazırkı Müqavilə İngiltərə və Uels qanunvericiliyi əsasında 
tənzimlənir və təfsir olunur.  Tərəflər razılaşırlar ki, bütünlüklə Malların Alqı-satqısı üzrə Beynəlxalq 
Müqavilələr haqqında Birləşmir Millətlər Təşkilatının Konvensiyasının hazırkı Müqaviləyə tətbiqi 
bununla istisna olunur.  Hazırkı Müqaviləyə dair və ya Müqavilədən irəli gələn hər hansı narazılıq və 
ya mübahisə vəTərəflərin xoş məramlı danışıqlarından sonra həll edə bilmədikləri müqavilə 
pozuntusu ilk növbədə Tərəflərin yuxarı idarəetmə səviyyəsinə təqdim edilməlidir. Tərəflər özlərinin 
sizin də fərdi şəxs kimi daxil ola biləcəyiniz yuxarı idarəetmə səviyyəli nümayəndələri vasitəsilə 
onlara istinad edilən mübahisəni otuzuncu (30) günü görüşür və əgər Tərəflər görüşlərinin otuzuncu 
(30) günü mübahisəni və ya narazılığı həll edə bilməsələr, və yurisdiksiyanızda müvafiq qanunla 
qadağan edildiyi hal istisna olmaqla, belə narazılıq və mübahisə Beynəlxalq Kommersiya Palatasının 
Arbitraj Qaydalarına əsasən (“İCC Qaydaları”) İngiltərənin London şəhərində keçiriləcək son və 
mütləq arbitrajla həll edilməli və sözü gedən İCC Qaydalarına uyğun olaraq bir arbitr tərəfindən 
dinləniləcək və qaydaları bu müddəaya istinadən daxil ediləcək qüvvədə olan müddət üzrə Tərəflərin 
hər hansı birinin müraciəti əsasında  və ya öz adından çıxış edən Prezident tərəfindən təyin edilmiş 
şəxs tərəfindən) Britaniyanın Kompüter Cəmiyyətinin Prezidenti tərəfindən namizədliyi verilmiş 



 

arbitrin təyin edliməsindən sonra otuz (30) gün müddətində Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həll 
edilməlidir. Əgər yuxarıdakı müddəalar sizin yurisdiksiyada qanunla qadağan edilərsə, arbitrasiya (i) 
sizin yurisdiksiyada keçiriləcək; (ii) İCC Qaydalrına əsasən arbitrasiya yolu ilə həll ediləcək; və (iii) 
İCC Qaydalrına əsasən bir arbitr tərəfindən dinləniləcək və arbitrin təyin edilməsindən sonra otuz (30) 
gün ərzində qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılmalıdır. Uğursuzluq  nəticəsində neytral üçüncü şəxs arbitri 
təyin edəcək. Hər bir tərəf arbitrasiya işləri ilə əlaqədar xərclərin yarısını ödəyəcək. RİM-dən 
əvvəlcədən yazılı razılıq almadan Tərəflər arasında və ya sizdən başqa hər hansı şəxsi cəlb edən heç 
bir mübahisə birləşdirilə bilməz.  Arbitr tərəfindən verilən mükafat üzrə qərarla yurisdiksiyası olan 
istənilən məhkəməyə daxil olmaq olar. Yuxarıdakılara baxmayaraq, ROÇ aşağıdakılara dair iddialar 
və mübahisələr üzrə hüquq məhkəməsində təyin edilmiş müavinət üzrə prosesual işlər daxil olmaqla 
hüquqi və ya bərabərhüquqlu prosesual işlərə başlamaq hüququna malikdir:  (i) müvafiq halda Sizin 
BlackBerry Həllinizin və ya onun hər hansı hissəsini əldə etməyinizlə əlaqədar RİM-ə borclu 
olduğunuz məbləğlər; və (ii) Hazırkı Müqavilənin “BlackBerry Həllinizdən İstifadə Qaydaları” 
(Bölmə 3), “Proqram Təminatı və Sənədləşdirmə Lisenziyası” (Bölmə 2), “Əqli Mülkiyyət” (Bölmə 
11), “İxrac, İdxal və İstifadə Məhdudiyyətləri və ABŞ Dövlət Lisenziyaları” (Bölmə 12), 
“Təhlükəsizlik” (Bölmə 13), “Məxfilik” və Yenidənqurmanın Yolverilməzliyi” (Bölmə 15) və “Ləğv 
etmənin təsiri” (Bölmə 18) adlığı halda bölmələrini pozmağınız və ya pozmaqla hədələdiyiniz. Siz son 
olaraq prosesin aparıldığı yer, prosesin yerinin uyğunsuzluğu və ya digər oxşar əsaslarla hər hansı 
etiraz vermək hüququndan imtina edirsiniz və son olaraq məhkəmə sənədlərinin poçt və ya 
qanunvericiliyin icazə verdiyi digər vasitələrlə çatdırılacağına razılaşırsınız və hazırkı Müqavilədən 
irəli gələn və onunla bağlı hər hansı bu cür tələbləri İngiltərə yerləşən məhkəmələrə etibar edəcəksiniz.  
Tərəflər bununla hazırkı Müqaviləyə aid və ondan irəli gələ hər hansı məsələ üzrə andlı iclasçıların 
iştirakı ilə keçirilən məhkəmə prosesinə dair bütün hüquqlarında imtina edirlər.   

(e) Müddəaların Müstəqilliyi.  Hər hansı yurisdiksiyanın səlahiyyətli orqanı 
tərəfindən hazırkı Müqavilənin hər hansı müddəası və ya onun hər hansı hissəsi 
(“Hissə”) qanunsuz, əhəmiyyətsiz və etibarsız hesab olunduğu halda, o zaman 
həmin müddəanın və ya onun hissəsinin bu cür hesab olunması aşa 

 
ıdakılara təsir göstərməyəcəkdir: (a) hazırkı Müqavilənin yerdə qalan digər 

müddəalarının qanuni, əhəmiyyətli və etibarlı olmasına; və ya (b) həmin 
müddəanın digər yurisdiksiyada qanuni, əhəmiyyətli və etibarlı olmasına, və 
həmin müddəa (və ya onun hissəsi) məhdudlaşdırılacaq (əgər mümkündürsə) və 
ondan sonra yalnız Müqaviləni əhəmiyyətli və etibarlı olması üçün qüvvədə 
qalacaqdır.  

(f) Dil.  Əgər hazırkı Müqavilə ingilis dilindən başqa digər bir dilə tərcümə edilərsə, 
ingilis versiyası ilə onun tərcüməsinin mənaları arasında ziddiyyət və ya 
uyğunsuzluq olduğu dərəcədə ingilis versiyası üstün hüquqi qüvvətə malik 
olacaqdır.  Sizin yurisdiksiyanızda qadağan olunmamışdırsa və olunmayan 
həcmdə, hazırkı Müqaviləyə aid, əlaqələr, sübutların üzə çıxarılması, sənədlərin 
təqdim edilməsi, sənədlərin toplanması, çıxışlar, şifahi çıxışlar, arqumentlər, 
şifahi arqumentlər və əmrlər və ya məhkəmə qərarları da daxil olmaqla hər hansı 
və ya bütün təzadlar, mübahisələr, vasitəçiliklər, arbitraj və ya məhkəmə prosesi 
ingilis dilində aparılacaqdır. 

(g)  Uyğunsuzluq.  Əgər hazırkı Müqavilə ilə Sizin BləkBeri Həllinizin hər hansı 
hissəsinin qablarında və ya digər müşayiət edən materiallarda təqdim olunan hər 
hansı proqram təminatının lisenziyalaşdırılması və ya digər istehlakçı müqaviləsi 



 

(hazırkı Müqavilədən başqa) arasında uyğunsuzluq varsa, hazırkı Müqavilənin 
müddəaları uyğunsuzluğun olduğu həcmdə tətbiq ediləcəkdir. Əg ər hazırkı 
Müqavilə ilə Proqram Təminatının təkmilləşdirilməsi və yenilikləri ilə bağlı 
təqdim olunan proqram təminatının lisenziyalaşdırılması və istehlakçı müqaviləsi 
arasında uyğunsuzluq varsa, bu cür proqram təminatının lisenziyalaşdırılması və 
istehlakçı müqavilələrinin müddəaları uyğunsuzluğun olduğu həcmdə tətbiq 
ediləcəkdir.  Sizin BləkBeri Həllinizin hər hansı hissəsinin qablarında təqdim 
olunan sənədlərlə RIM-in müvafiq Cihazı və ya Proqram Təminatının əşyası üçün 
Sənədlərin arasında uyğunsuzluq olduğu halda, Sənədlərin müddəaları 
uyğunsuzluğun olduğu həcmdə tətbiq ediləcəkdir. 

(h) Müqavilənin Bütövlüyü.  Hazırkı Müqavilə onun predmetinə dair Tərəflər 
arasında razılaşmanın bütövlüyünü ehtiva edir və hazırkı Müqavilədə nəzərdə 
tutulanlardan başqa Proqram Təminatına aid heç bir müddəalar, bəyanatlar, 
zəmanətlər, öhdəliklər, əlavə müqavilə və ya müqavilələr mövcud deyildir.  Əvvəl 
gələn cümləyə baxmayaraq, Sizin BləkBeri Həllinizin digər hissələrindən istifadə 
edilmə Tərəflər arasında digər müqavilələrlə tənzimlənə bilər.  Hazırkı Müqavilə 
onun predmetinə dair Tərəflər arasında şifahi və ya yazılı hər hansı əvvəl gələn və 
ya eyni vaxtda olan anlaşmalara, əlaqələrə, bəyanatlara, zəmanətlərə, öhdəliklərə, 
əlavə müqaviləyə və ya müqavilələrə münasibətdə üstün hüquqi qüvvəyə malikdir 
və Siz qəbul edirsiniz ki, hazırkı Müqaviləni bağlamaq üçün yuxarıda 
göstərilənlərə əsaslanmamışsınız.  Hazırkı Müqavilə hər hansı vaxt Tərəflər 
arasında müqavilə əsasında dəyişdirilə bilər.  Qanunun RIM tərəfindən 
qadağanların qoyulmasını açıq-aşkar istisna etdiyi hallardan başqa, RIM özündə 
bundan sonra işgüzar adətlərdəki dəyişiklikləri və ya qanunvericilikdəki 
dəyişiklikləri və ya qanunla tələb olunana dəyişiklikləri əks etdirmək məqsədi ilə 
dəyişikliklər barədə elektron vasitə ilə (yuxarıdakı Bildiriş müddəasında nəzərdə 
tutulmuş qaydada) və ya dəyişikliklər haqqında bildirişi 
http://www.blackberry.com/legal/index.shtml ünvanında yerləşdirmək vasitəsi ilə 
Sizə ağlabatan müddətdə bildiriş verməklə hazırkı Müqaviləyə dəyişiklik etmək 
hüququnu saxlayır.  Əg ər Siz Sizə dəyişiklik haqqında bildiriş verildikdən sonra 
altmış gün (60) ərzində Proqram Təminatından və/və ya Xidmətlərdən istifadə 
etməkdə davam etsəniz və ya Siz Sizin seçimləriniz haqqında sorğu ilə dəyişiklik 
haqqında bildiriş verildikdən sonra altmış (60) gün ərzində legalinfo@rim.com 
vasitəsi ilə əlaqə saxlamasanız Sizi bu dəyişiklikləri qəbul etmiş sayılırsınız.   

(i) Qanunvericiliyə Riayət Etmə.  Siz öz hesabınıza hazırkı Müqavilənin və ya digər 
ona aid lisenziya müqavilələrinin imzalanması və icrası üçün dövlət orqanının və 
ya Sizin yurisdiksiyanızda olan qanunvericiliyin tələb etdiyi bütün lisenziyaları, 
qeydiyyatları və razılıqları əldə etməlisiniz.  Xüsusi olaraq və anlaşılmazlığı 
aradan qaldırmaq üçün qeyd olunur ki, Siz bütün tətbiq edilən qanunlara və 
qaydalara riayət etməlisiniz və daxilində kommersiya şifrləri və qanunvericiliyə 
əsasən digər təhlükəsizlik funksiyaları olan Proqram Təminatının idxalı və 
istifadəsi üçün tələb olunan səlahiyyətli dövlət orqanlarından bütün lazımı 
lisenziyaları, qeydiyyatları və razılıqları əldə etməlisiniz.  Siz bu öhdəliyinizin 
yerinə yetirilməsinin təsdiqi üçün RIM-in mütəmadi olaraq tələb etdiyi sübutları 
və rəsmin sənədləri RIM-ə təqdim etməlisiniz. Yuxarıdakılarla məhdudlaşmadan, 
müəyyən RİM Xidmətləri və Üçüncü Şəxsin xidmətlərinə qlobal miqyasda çıxış 



 

əldə etmək mümkün olduğu halda, əgər siz RİM Xidmətləri və ya Üçüncü Şəxs 
Xidmətlərinin məqbul oludğu ölkələrdən başqa digər yerlərdə RİM Xidmətləri və 
ya Üçüncü Şəxs Xidmətlərinə çıxış əldə etməyi seçsəniz, bunu öz təşəbbüsünüzlə 
etməlisiniz və müvafiq RİM Xidməti, və ya Üçüncü Şəxsin Xidməti, və əlaqədar 
Tərkib, Üçüncü Şəxsin Əşyaları v ə ya Proqram Təminatının ixracı, idxalı, 
istifadəsi, ötürülməsi və ya ünsiyyətinə dair olan qaydalar daxil olmaqla bütün 
müvafiq qanunlara əməl etməyə borclusunuz, Bundan başqa, RIM RİM 
xidməti(ləri) vasitəsilə (məsələn, RİME Mağazası vasitəsilə və/və ya BlackBerry 
Ödəniş Xidmətindən istifadə edərək alınmış) əlaqədar və ya məqbul edilən bütün 
proqram təminatı və Üçüncü Şəxs Əşyalarının müvafiq v ə bütün ərazilərdə 
məqbul olmasına təminat vermir. Siz razı olursunuz ki, nə Siz, nə də Sizin 
Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz edilməsi qeyri-qanuni olan ərazilərdən Proqram 
Təminatı və ya Üçüncü Şəxs Əşyalarını yükl əmək və ya çıxış əldə edə 
bilməzsiniz.  Yuxarıdakılarla məhdudlaşmadan, əgər müvafiq qanun sizi və sizin 
Səlahiyyətli İstifadəçinizi həmyaşıd video və ya internet əsaslı funksiyanın sizin 
yurisdiksiyanızda icazə verilmədiyinə, siz və ya sizin Səlahiyyətli İstifadəçinizin 
müəyyən olunmuş yaş limitindən az olduğuna, fövqəladə xidmətlərə dair 
qanunlara görə BlackBerry Əl Proqram T əminatının video söhbət və ya MVS 
funksiyası kimi video çağırış xüsusiyyətlərindən istifadə etməyinizi qadağan 
edirsə, nə Siz, nə də Sizin Səlahiyyətli İstifadəçiləriniz bu proqram təminatı 
xüsusiyyətləri və ya cihazlarını yükləyə və ya onlardan istifadə edə bilməzsiniz 
və/və ya Fövqəladə Xidmətlərə çıxış əldə etmək üçün alternativ tədbirlərin 
görülməsi sizin məsuliyyətinizdir. 

 
(j) Genişlənmiş mənalar.  "Daxildir" və ya "kimi" terminləri “məhdudiyyətsiz daxildir” 

və “məhdudiyyətsiz kimi” mənaları kəsb etmək kimi şərh edilməlidir.   
 
30. Müqavilələrin Birləşdirilməsi.  (a) Masaüstü Proqram Təminatına, Server Proqram 
Təminatına və BlackBerry Əl Proqram T əminatına, hər biri Sizin BlackBerry Həllinizin bir 
hissəsi kimi istifadə olunduqda, uyğun olan müddəaların tətbiqi edilməsini; və (b) Sizin 
BlackBerry Əl Proqram T əminatını hansı formada əldə etməyinizdən asılı olmayaraq, 
BlackBerry Əl Proqram T əminatına, o Sizin BlackBerry Həllinizin bir hissəsi kimi istifadə 
edildiyi halda, hansı lisenziya şərtlərinin tətbiq edildiyinin aydın olmasını təmin etmək məqsədi 
ilə, HAZIRKI MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİNİ YUXARIDA GÖSTƏRİLƏN QAYDADA 
QƏBUL ETDİYİNİZİ GÖSTƏRMƏKLƏ, SİZ EYNİ ZAMANDA RAZILAŞIRSINIZ Kİ, İ) 
HAZIRKI MÜQAVİLƏ ƏVVƏL MÖVCUD OLMUŞ BLACKBERRY SON 
İSTİFADƏÇİ/PROQRAM TƏMİNATI LİSENZİYASI VƏ BLACKBERRY ŞİRKƏT SERVER 
PROQRAM TƏMİNATI ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVİLƏLƏRİNİ VƏ YA BLACKBERRY 
HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVİLƏSİNİ, HƏR HANSI ƏVVƏL MÖVCUD OLMUŞ 
BLACKBERRY PROQRAM TƏMİNATI ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVİLƏSİNİ VƏ 
PROQRAM TƏMİNATI VƏ YA RİM XİDMƏTLƏRİ İLƏ BİRGƏ HƏR HANSI 
BLACKBERRY PEŞƏKAR İSTEHLAKÇI XİODMƏTLƏRİ MÜQAVİLƏSİNİ ƏVƏZ EDİR 
VƏ ÜSTƏLƏYİR VƏ II) BU BBSLA VERSİYASI AŞAĞIDAKI ƏLAVƏLƏRİ VƏ ƏLAVƏ 
TERMİNLƏRİ ÜSTƏLƏYİR: BLACKBERRY APP WORLD VƏ BLACKBERRY ÖDƏNİŞ 
XİDMƏTİ ƏLAVƏSİ, BLACKBERRY ID ŞƏRTLƏRİ, BBM MUSİQİSİ ƏLAVƏSİ, 
BLACKBERRY MÜDAFİƏ ƏLAVƏSİ, BLACKBERRY SƏFƏR ƏLAVƏSİ, VIDEO 



 

SÖHBƏT ÜZRƏ PROQRAM TƏMİNATININ ƏLAVƏ ŞƏRTLƏRİ, BLACKBERRY 
MESSENGER ÜZRƏ PROQRAM TƏMİNATININ ƏLAVƏ TERMİNLƏRİ, HƏR BİR 
HALDA, BELƏ MÜQAVİLƏ VƏ ƏLAVƏLƏRİN TƏTBİQ OLUNAN DƏRƏCƏDƏ SİZİN 
BU MÜQAVİLƏNİ QƏBUL ETDİYİNİZ TARİXDƏN ETİBARƏN BLACKBERRY 
HƏLLİNİZİN TƏRKİB HİSSƏSİNİ TƏŞKİL EDƏN HƏR HANSI PROQRAM TƏMİNATI. 
 
Sizin BlACKbERRY Həlliniz üçün Sizin RIM-lə hər hansı digər müqavilələrinizdə və ya 
sənədlərinizdə BlackBerry İstehlakçı/Proqram Təminatı Lisenziyasına və ya BlackBerry Şirkət 
Server Proqram Təminatının Lisenziyalaşdırılması Müqaviləsinə bütün istinadlar hazırkı 
BlackBerry Proqram Təminatının Lisenziyalaşdırılması Müqaviləsinə istinad sayılacaqlar (o 
vaxta qədər ki, kontekstə görə bunun heç bir mənası olmasın, misal üçün, bu müddəada olduğu 
kimi,  harada fərqlənmə əvvəldən mövcud olan müqavilələri BlackBerry Proqram Təminatının 
Lisenziyalaşdırılması Müqaviləsində seçmək üçün edilir, əvvəldən mövcud olan müqavilələrə 
istinadlar BlackBerry Proqram Təminatının Lisenziyalaşdırılması Müqaviləsinə istinad demək 
deyildir).   
 
Əvvəldən mövcud olan və onların əsasında RIM-in Sizə hər hansı proqram təminatını təqdim 
etdiyi BləkBeri İstehlakçı/Proqram Təminatı və ya BləkBeri Şirkət Proqram Təminatının 
Lisenziyalaşdırılması Müqavilələrinə, edilmiş dəyişikliklər və əlavələr hazırkı Bləkberi Proqram 
Təminatının Lisenziyalaşdırılması Müqaviləsinə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr sayılırlar.   
 
ƏGƏR HAZIRKI MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİNƏ DAİR HƏR HANSI SUALINIZ VƏ YA 
NARAHATÇILIĞINIZ OLARSA, XAHİŞ EDİRİK RIM-lə legalinfo@rim.com VASİTƏSİ İLƏ 
ƏLAQƏ SAXLAYIN. 
 
 


