BLACKBERRY LAHENDUSE LITSENTSILEPING
PALUME LUGEDA KÄESOLEV DOKUMENT HOOLIKALT LÄBI ENNE TARKVARA
PAIGALDAMIST VÕI KASUTAMIST. KÄESOLEV LEPING SISALDAB SÄTTEID, MIS
PIIRAVAD VÕI VÄLISTAVAD RIM’i VASTUTUST TEIE EES JA MÕJUTAVAD MUUL
MOEL TEIE SEADUSLIKKE ÕIGUSI. OLENEVALT TEIE JURISDIKTSIOONIST, VÕIB
KÄESOLEV LEPING NÕUDA TEILT ARBITRAAŽI KASUTAMIST VAIDLUSTE
LAHENDAMISEL
JUHTUMIPÕHISELT
SELLE
ASEMEL,
ET
TUGINEDA
VANDEKOHTUMENETLUSTELE VÕI KOLLEKTIIVSELE HAGILE. KÄESOLEV
LEPING EI MÕJUTA TEIE JURISDIKTSIOONIS KOHALDUVAID SEADUSTEST
TULENEVAID MUUTMATUID ÕIGUSI ULATUSES, MILLES TEIL ON ÕIGUS
VASTAVATEST SEADUSTEST TULENEVATELE MUUTMATUTELE ÕIGUSTELE.
Käesolev BlackBerry Lahenduse Litsentsileping („Leping“) on juriidiline leping teie, üksikisikuna, kui
te sõlmite lepingu iseenda nimel; või kui te olete volitatud omandama Tarkvara (vastavalt allpool
defineeritule) oma äriühingu või muu juriidilise isiku nimel, siis vastava juriidilise isiku, kelle huvides
Te tegutsete (kummalgi juhul „Teie“), ja Research In Motion UK Limited, äriregistri number 4022422
(„RIM“), kelle registrijärgne asukoht on 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Ühendkuningriik SL1
3XE (koos nimetatud kui „Pooled” ja eraldi kui „Pool”) vahel. Pakkumiste (vastavalt allpool
defineeritule) levitamise kontekstis tähendab RIM Research In Motion E-Commerce S.a.r.l. või muud
RIM sidusettevõtet, mis on määratud Teie jurisdiktsioonis pakkumiste levitajaks aadressil
http://www.blackberry.com/legal/rime („RIME“). Kui te kasutate Tarkvara koos Pihutootega nii
eraisikuna kui ka oma äriühingu või muu juriidilise isiku nimel, tähendab „Teie” teatud Tarkvara ja
RIM Teenuste puhul teid eraisikuna ja teatud Tarkvara ja RIM Teenuste puhul juriidilist isikut, kelle
nimel te tegutsete (nt kui äriühing, mille jaoks te töötate, on volitanud teid sõlmima käesolevat
Lepingut seoses teie poolt BlackBerry Enterprise Serveri („BES”) e-posti konto ja BlackBerry
isikuandmete haldamise rakenduste („PIM Rakendused”) kasutamisega, kuid ei volita teid kasutama
muud tarkvara ega teenuseid, näiteks Windows Live Messenger Tarkvara või RIME Poodi ega võta
nende kasutamise eest vastutust, siis „Teie” tähendab teie äriühingut BES e-posti konto ja PIM
Rakenduste puhul ja „Teie” tähendab teid isiklikult seoses teie poolt Windows Live Messenger
Tarkvara ja RIME Poe kasutamisega). Tarkvara litsentsi ja levitamise tähenduses on RIM, kas otseselt
või kaudselt saanud litsentsi: (a) Research In Motion Limited („RIM Kanada“) või tema mis tahes,
ühelt või mitmelt, tütar- ja sidusettevõtjalt (tütar- ja sidusettevõtjad koos RIM Kanada’ga on
käesolevas Lepingus nimetatud „RIM Kontsern“); või (b) kolmandast isikust mis tahes RIM Kontserni
kuuluva ettevõtja, sealhulgas RIM, litsentsiandjalt.
VAJUTADES VASTAVALE NUPULE ALLPOOL, LAADIDES ALLA, PAIGALDADES,
AKTIVEERIDES VÕI KASUTADES TARKVARA NÕUSTUTE JÄRGIMA KÄESOLEVA
LEPINGU TINGIMUSI. KUI TEIL ON KÜSIMUSI VÕI VAJATE TÄPSUSTUSI LEPINGU
TINGIMUSTE KOHTA, PALUME KONTAKTEERUDA RIM’GA LEGALINFO@RIM.COM.
KUUPÄEVAST, MILLAL OLETE NÕUSTUNUD KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA
ASENDAB JA ÜLETAB KÄESOLEV LEPING KÕIK EELNEVAD BLACKBERRY
LÕPPKASUTAJA / TARKVARA LITSENTSILEPINGUD JA BLACKBERRY ENTERPRISE
SERVERITARKVARA LITSENTSILEPINGUD NING KÕIK EELNEVAD BLACKBERRY
TARKVARA VÕI BLACKERRY LAHENDUSE LITSENTSILEPINGUD ULATUSES, MILLES
NIMETATUD LEPINGUD OLEKSID MUIDU KOHALDUVAD, IGASUGUSE TARKVARA
SUHTES, MIS ON OSA TEIE BLACKBERRY LAHENUSE PAKETIST (TÄIENDAVA
INFORMATSIOONI LEIATE ALT PUNKTIST PEALKIRJAGA „LEPINGUTE LIITMINE“
(PUNKT 30)).
Tagasi.
KUI OTSUSTATE ENNE KÄESOLEVA LEPINGU ALUSEL LITSENTSEERITAVA TARKVARA
ESIMESE OSA ESMAKORDSET ALLALAADIMIST, PAIGALDAMIST, AKTIVEERIMIST VÕI

KASUTAMIST KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA MITTE NÕUSTUDA, SIIS EI OLE
TEIL ÕIGUST ÜHTEGI OSA TARKVARAST KASUTADA NING PEAKSITE: (A) TARKVARA
KOHESELT RIM’LE TAGASTAMA, SELLE KUSTUTAMA VÕI BLOKEERIMA; (B) JUHUL,
KUI OLETE OSTNUD RIM’I TOOTE, MILLELE ON TARKVARA RIM’I POOLT VÕI RIM’I
NIMEL EELINSTALLEERITUD, KOHESELT TAGASTAMA RIM’LE VÕI RIM’I VOLITATUD
EDASIMÜÜJALE, KELLELT RIM’I TOODE JA KAASNEV TARKVARA NING OBJEKTID ON
OSTETUD, RIM’I TOOTE KOOS KAASNEVA TARKVARA JA OBJEKTIDEGA
(SEALHULGAS DOKUMENTATSIOONI JA PAKENDIGA); VÕI (C) JUHUL KUI OLETE
OSTNUD KOLMANDA ISIKU PIHUTOOTE, MILLELE ON TARKVARA RIM’I POOLT VÕI
RIM’I NIMEL EELINSTALLEERITUD, PEATE KOHESELT KORRALDAMA TARKVARA
BLOKEERIMISE RIM’I VÕI RIM’I VOLITATUD EDASIMÜÜJA POOLT, KELLELT OSTSITE
KOLMANDA ISIKU PIHUTOOTE KOOS KAASNEVA TARKVARA JA OBJEKTIDEGA. Kui,
arvestades ülaltoodud asjaolusid, olete maksnud omandatud Tarkvara ja/või RIM Toote eest, mis
sisaldab vastavat Tarkvara ja ei saa RIM Toodet ilma Tarkvarata kasutada, ja Te esitate RIM’le või
RIM’i volitatud edasimüüjale, kellelt omandasite RIM’i Toodete Tarkvara, oma ostu tõendava arve
kolmekümne (30) päeva jooksul alates Tarkvara ostukuupäevast, maksab RIM või volitatud
edasimüüja Teile tagasi rahasumma, mille olete nimetatud objektide eest maksnud (kui olete
maksnud). Kolmandate Isikute Pihutoodetes sisaldunud Tarkvara eest makstud summade
tagastamiseks (palume pöörata tähelepanu, et osades Kolmanda Isiku Pihutoodetes võimaldatakse
Tarkvara kasutamist tasuta ning seega ei pruugi olla tagasimakstavaid summasid) palume Teil
pöörduda Kolmanda Isiku Pihutoodetes kasutatava Tarkvara volitatud edasimüüja poole. Kui,
ülaltoodud asjaoludel, ei ole Teil võimalik saada volitatud edasimüüjalt tagasi Tarkvara eest makstud
rahasummat, palume kontakteeruda RIM’iga aadressil legalinfo@rim.com.
KÄESOLEV LEPING EI MÕJUTA TEIE JURISDIKTSIOONIS KOHALDUVATE
KOHUSTUSLIKE NORMIDE KOHALDAMIST ULATUSES, MILLES TEIL VÕIB OLLA ÕIGUS
NIMETATUD KOHUSTUSLIKE NORMIDE KAITSELE.
1. Mõisted. Kui kontekst ei nõua teisiti, siis on alljärgnevatel mõistetel alltoodud tähendused (ja kui
kontekstist seda võimaldab, siis ainsus hõlmab ka mitmust ja vastupidi).
„Sideteenus“ tähendab laivõrk traadita võrguteenuseid, teisi võrguteenuseid (sealhulgas traadita
kohtvõrk, satelliidi ja Interneti teenuseid) ja kõiki teisi teenuseid, mida pakub/pakuvad teie
Sideteenuse Pakkuja(d) kasutamiseks koos Teie BlackBerry lahendusega.
„Sideteenuse Pakkuja“ tähendab isikut, mis pakub Sideteenuseid.
„Volitatud Kasutajad“ tähendab igaüht järgnevatest, kellele Te olete andnud loa kasutada Tarkvara
osana Teie BlackBerry Lahendusest: (a) iga Teie töötaja, konsultant või muu lepingulisel alusel
tegutsev isik; (b) iga sõber või pereliige või iga isik, kes elab Teie ruumides; ja (c) iga muu isik, keda
RIM volitab kirjalikult. Hoolimata eeltoodust, ei anna käesolev Leping Teile automaatset õigust anda
Teie BlackBerry Serveri Tarkvara kolmanda isiku kasutusse. Kui Te soovite seda teha, siis palun
kontakteeruge RIM’iga aadressil legalinfo@rim.com.
„BlackBerry Pihutoode“ samuti nimetatud „BlackBerry Seade“ tähendab RIM’i poolt või RIM’i nimel
toodetud seadet, hõlmates nutitelefone, kiipkaardilugejat, tahvelarvutit või BlackBerry Presenterit ja
kõiki
teisi
seadmeid,
mis
on
RIM’i
poolt
selgelt
märgitud
aadressil
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla kui BlackBerry Pihutooted.
„BlackBerry Pihutoodete Tarkvara” tähendab RIM’i varalist õigust tarkvarale (koosneb RIM’i
varalistest õigustest: tarkvara, püsivara, liidesed ja Sisu sõltumata sellest, kas seda peetakse tehniliselt
tarkvarakoodiks; ja Kolmanda Isiku Komponentidest) või mingile osale sellest, mõeldud kasutamiseks
Pihutoodetes, mis on: (a) RIM’i poolt tarnitud kujul Pihutoodetele paigaldatud; või (b) aeg-ajalt RIM’i
poolt või RIM’i nimel Teie Pihutoote kasutamiseks Teile edastatud, levitatud või muul viisil otseselt
või läbi RIME Poe kättesaadavaks tehtud. BlackBerry Pihutoodete Tarkvara sisaldab näiteks RIM’i

opsüsteemi tarkvara ja RIM’i BlackBerry Pihutootele eelinstalleeritud või läbi RIME Poe
kättesaadavaks tehtud rakendusi ja mis tahes RIM’le kuuluvat tarkvaratoodet, mis on RIM’i poolt või
RIM’i nimel mis tahes ajal spetsiaalselt Kolmanda Isiku Pihutoodetes kasutamiseks edastatud,
levitatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud.
„BlackBerry Makseteenus“ on RIM’i makseinfrastruktuur, mis võimaldab osta Rakendusesiseseid
Tooteid ja teisi digitaalseid tooteid ja teenuseid läbi RIME Poe.
„BlackBerry Arvutitarkvara“ tähendab RIM’i varalist õigust tarkvarale (hõlmab RIM’i tarkvara,
liideseid ja Sisu, sõltumata sellest, kas seda peetakse tehniliselt tarkvarakoodiks; ja Kolmanda Isiku
Komponente) või mingile osale sellest, mõeldud kasutamiseks osana BlackBerry Lahendusest ja ainult
üksikule lõppkasutajale ning igal ajal personaalarvutist ligipääsetavana. BlackBerry Arvutitarkvara on
näiteks „BlackBerry Töölaua Tarkvara“, mida saab kasutada Teie Pihutoote ja Teie personaalarvuti
sünkroniseerimiseks ja selle säilitamiseks ning tagamaks teisi töölaua haldamise funktsioone.
„BlackBerry Uuendusliku Tarbija Teenused“ on RIM’i poolt loodud ja pakutavad RIM Teenused,
eesmärgiga pakkuda RIM’i klientidele kindla funktsionaalsusega teenused BlackBerry Serveri
Tarkvara kaudu ilma, et RIM kliendid peaksid nimetatud serveri tarkvara ostma. Näiteks BlackBerry
Uuendusliku Tarbija Teenusest on RIM’i „BlackBerry Interneti Teenus“, mis võimaldab teenuse
kasutajatel: (a) integreerida teatud ISP või muid kolmanda isiku e-posti kontosid koheseks
edastamiseks Teie Pihutootesse; (b) luua Teie Pihutoote seadmepõhine e-posti aadress; (c) pääseda ligi
teatud Interneti andmekogumitele ja teenustele. Teie Sideteenuse Pakkuja ei pruugi pakkuda tuge
kõigi või mõnede BlackBerry Uuendusliku Tarbija Teenuste kasutamiseks. Palun kontrollige
kättesaadavust Teie Sideteenuse Pakkuja käest.
„BlackBerry Serveri Tarkvara“ tähendab RIM’i serveri tarkvara (koosneb RIM’i varalistest õigustest:
tarkvarast, liidestest ja Sisu, sõltumata sellest, kas seda peetakse tehniliselt tarkvarakoodiks, sealhulgas
serveri marsruutimisprotokolli identifitseerijat (SRP ID), SRP autentimisvõtit ja kõiki teisi
identifitseerijaid, mida RIM pakub kasutamiseks koos serveri tarkvara koopiaga; ja Kolmanda Isiku
Komponentidest) või osa sellest, millest üks koopia installeeritakse arvutisse ja mis on mis tahes ajal
ligipääsetav erinevate Pihutoodete või personaalsete arvutite, vastavalt olukorrale, kaudu. BlackBerry
Serveri Tarkvara sisaldab näiteks „BlackBerry Enterprise Serveri“ toodet, mis on loodud integreerima
ja tagama sidet kindlate kommertsiaalsete rakendusserverite (näiteks e-kirja serverid) ja Pihutoodete
vahel, ja mis on ettenähtud opereerima „BlackBerry Enterprise Serveri“ tarkvaral ja „BlackBerry
Mobiilse Hääle Süsteemi“ tarkvara, mille eesmärk on teha lauatelefoni võimalused kättesaadavaks
Pihutoodete kaudu.
„BlackBerry Lahendus“ tähendab Tarkvara ja vähemalt ühte järgnevatest koos Tarkvaraga
kasutatavatest täiendavatest objektidest: RIM Toode, BlackBerry Serveri Tarkvara, BlackBerry
Pihutoote Tarkvara, BlackBerry Arvutitarkvara ja/või RIM Teenus(ed); kaasaarvatud asjakohane
Dokumentatsioon.
„Sisu“ tähendab mis tahes andmeid, teksti, muusikat, heli, helinat, fotot, graafikat, videot, sõnumit,
silti või muud digitaalset materjali või muud digitaalset informatsiooni.
„Dokumentatsioon“ tähendab asjakohast RIM’i poolt ettevalmistatud ja kättesaadavaks tehtud
konkreetse Tarkvara tüübi ja versiooni, RIM Toote või RIM Teenuse installeerimisjuhendit ja muud
standardset lõppkasutaja dokumentatsiooni, sealhulgas mis tahes käitumiseeskirju, juhiseid või
kasutuseeskirju, samuti igasuguseid ohutusjuhiseid. Lõppkasutaja ja administraatori Dokumentatsioon
on samuti kättesaadav aadressil http://docs.blackberry.com või kontakteerudes RIM’iga aadressil
legalinfo@rim.com. Selguse huvides märgitakse, et Dokumentatsioon ei sisalda mingeid
installeerimisjuhiseid või lõppkasutaja dokumentatsiooni, mis on koostatud mõne muu isiku kui RIM’i
poolt või mingeid muudatusi, mis on dokumentatsioonis tehtud mõne muu isiku kui RIM’i poolt.
„Pihutoode“ tähendab: (a) BlackBerry Pihutoodet või (b) Kolmanda Isiku Pihutoodet.

„Rakendusesisesed Tooted“ tähendab digitaalseid tooteid või teenuseid, mis müüakse Teile kasutades
BlackBerry Makseteenust läbi Tarkvara või Kolmanda Isiku Tarkvara, mille Te omandate läbi RIME
Poe.
„Kiosk“ tähendab osakonda RIME Poes.
„Kaupleja Aruandel“ või „MoR“ (Merchant of Record) tähendab isikut, kes vastutab ostude
menetlemise eest vastavalt ostu hetkel märgitule, kes võib olla erinev sõltuvalt makse tüübist,
jurisdiktsioonist ja Kioskist.
„My World“ tähendab varamut, mis võimaldab Teil oma Pihutootelt eemaldada ja sellele
taaspaigaldada teatud Tarkvara ja Kolmanda Isiku Objekte, mille Te omandate läbi RIME Poe.
„Pakkumised“ tähendab Rakendusesiseseid Tooteid ja mis tahes objekte või teenuseid, mis on tehtud
kättesaadavaks läbi RIME Poe, sealhulgas mis tahes RIM Toode, Tarkvara, RIM Teenus, Kolmanda
Isiku Objekt või Kolmanda Isiku Teenus, mis sel moel kättesaadavaks on tehtud.
„Pakkumiste Tarnijad“ tähendab üksikisikuid ja juriidilisi isikuid, kes tarnivad Pakkumisi
edasimüügiks läbi RIME Poe.
„Tasulised RIM Teenused“ tähendab RIM Teenuseid, mille saamiseks Teie või Teie Volitatud
Kasutajad peavad end registreerima ja RIM’le tasu maksma.
„RIM Välisseadmed“ tähendab RIM brändi lisatarvikuid või teisi seadmeid sealhulgas
välkmälukaardid või muu laiendatav mälu ja peakomplektid, mis on loodud töötama koos RIM
Tootega.
„RIM Toode“ tähendab kõiki BlackBerry Pihutooteid ja kõiki RIM Välisseadmeid, välja arvatud
Tarkvara.
„RIM Teenus(ed)“ tähendab mis tahes teenust, mis on selgesõnaliselt eristatud kui teenus, mis on
Teile kättesaadavaks tehtud RIM või RIM sidusettevõtja poolt või nimel, sealhulgas teenused, mille
RIM on määratlenud kui RIM Teenuse aadressil http://www.blackberry.com/legal/rimservices, kuid
asjaolu, et RIM on Kolmanda Isiku Teenuse brändi osaks, ei tee sellest automaatselt RIM Teenust.
„RIME Pood“ tähendab RIME või RIME sidusettevõtja digitaalset poekeskkonda, peale „BlackBerry
Enterprise Poe“, mille kaudu Pakkumiste Tarnijad esitavad Pakkumisi lõppkasutajatele
edasimüümiseks; selguse huvides märgitakse, et „RIME Pooed“ ei hõlma digitaalset poekeskkonda
aadressil www.shopblackberry.com, mida käitab Global Solutions, Inc.
„RIME Poe Pakkumine“ tähendab Pakkumist, mis tehakse kättesaadavaks läbi RIME Poe.
„Teenusepkkujad“ omab Punktis 9 (e) sätestatud tähendust.
„Tarkvara“ tähendab Teile käesoleva Lepingu alusel pakutavat BlackBerry Pihutoodete Tarkvara,
BlackBerry Arvutitarkvara või BlackBerry Serveri Tarkvara, sõltumata selle pakkumise, hilisema
installeerimise või kasutamise vormist, meediumist või viisist. Mõiste „Tarkvara“ ei hõlma Kolmanda
Isiku Tarkvara või Kolmanda Isiku Objekte, sõltumata sellest, kas Kolmanda Isiku Tarkvara või
Kolmanda Isiku Andmekogu levitab RIM või levitatakse seda RIM nimel või läbi RIME Poe või mis
tahes muu kanali kasutades BlackBerry Makseteenust või Kolmanda Isiku Tarkvara või kas Kolmanda
Isiku Objektiga kaasneb või seda pakutakse või kasutatakse koos Tarkvara ja/või mõne osaga Teie
BlackBerry Lahendusest või Kolmanda Isiku Pihutoodetest.
„Kolmanda Isiku Komponendid“ tähendab RIM poolt kolmandalt isikult RIM tarkvara toote koosseisu

või RIM riistvara toodete korral püsivara koosseisu lisamiseks hangitud tarkvara ja liideste litsentse, ja
mida levitatakse RIM brändi all kui RIM toote lahutamatut osa, kuid mis ei sisalda Kolmanda Isiku
Tarkvara.
„Kolmanda Isiku Sisu“ tähendab kolmandale isikule kuuluvat Sisu.
„Kolmanda Isiku Pihutoode“ tähendab kõiki seadmeid, sealhulgas portatiivsed seadmed nagu
nutitelefonid ja tahvelarvutid, välja arvatud BlackBerry Seade, millel kasutamiseks BlackBerry
Pihutoote Tarkvara või selle mõni osa on RIM’i poolt loodud ja volitatud (sealhulgas juhud, kus
BlackBerry Pihutoote Tarkvara on mõeldud RIM infrastruktuurile ligipääsuks, mille suhtes on RIM
sõlminud lepingu Teie Sideteenuse Pakkujaga, andes sellele kolmanda isiku seadmele loa pääseda ligi
RIM infrastruktuurile).
„Kolmanda Isiku Objektid“ tähendab Kolmanda Isiku Sisu ja Kolmanda Isiku Tooteid.
„Kolmanda Isiku Riistvara“ tähendab Pihutooteid, kompuutrit, varustust, välisseadmeid ja kõiki teisi
riistvara tooteid, mis ei ole RIM Tooted.
„Kolmanda Isiku Tooted“ tähendab Kolmanda Isiku Riistvara ja Kolmanda Isiku Tarkvara ning kõiki
teisi kommertstooteid, mis ei ole RIM Tooted.
„Kolmanda Isiku Teenused“ tähendab kolmanda isiku poolt osutatavaid teenuseid, sealhulgas
Sideteenused, teenused, mida pakub kolmandast isikust MoR või makse menetleja ja kõiki
veebilehekülgi, mida ei halda RIM.
„Kolmanda Isiku Tarkvara“ tähendab kolmandale isikule kuuluvaid eraldiseisvaid tarkvara rakendusi,
mida pakutakse või tehakse muul viisil kättesaadavaks, RIM Toodete või Tarkvara või RIM Teenuste,
näiteks RIME Poe, kaudu.
„Teie BlackBerry Lahendus“ tähendab Tarkvara, ja vähemalt ühte järgmistest objektidest, mida Te
saate omandada, installeerida, talletada või muul moel kasutada ja nõustute selle kasutamisest tuleneva
vastutusega, koos Tarkvaraga vastavalt Teie asjaoludele: RIM Toode, BlackBerry Serveri Tarkvara,
BlackBerry Pihutoote Tarkvara, BlackBerry Arvutitarkvara ja/või RIM Teenus(ed); koos asjakohase
Dokumentatsiooniga. Kolmanda Isiku Objektid ja Kolmanda Isiku Teenused ei ole osaks teie
BlackBerry Lahendusest.
„Teie Sisu“ tähendab mis tahes Sisu, mille Teie või Teie Volitatud Kasutajad, esitavad või teevad
muul moel kättesaadavaks RIM Teenusele või Kolmanda Isiku Teenusele.
2. Tarkvara ja Dokumentatsiooni Litsents. Käesoleva Lepingu alusel ei müüda Tarkvara, vaid
litsentseeritakse. Teie litsents Tarkvara kasutamiseks on seatud sõltuvusse kohalduvate litsentsitasude,
kui need eksisteerivad, maksmisest. Käesolev Leping annab Teile vastavalt siinsisalduvatele
tingimustele isikliku, tagasivõetava, liht-, üleandmisõiguseta litsentsi, mis lubab Teil ja Teie Volitatud
Kasutajatel kollektiivselt:
(a) kui Tarkvara on BlackBerry Serveri Tarkvara:
(i) installeerida ja kasutada Tarkvara, koopiaid (sealhulgas virtuaalseid koopiaid)
hulgas, mille eest on litsentsitasud RIM’le või RIM’i volitatud edasimüüjale
tasutud (ja kui RIM’le või RIM’i volitatud edasimüüjale ei ole vaja Tarkvara eest
maksta, siis installeerida ja kasutada koopiaid vastavalt RIM’i või RIM’i
volitatud edasimüüja kirjalikus volituses märgitud hulgale); ja
(ii) võimaldada Pihutoodetel või personaalsetel arvutitel, vastavalt olukorrale, ligipääs
Tarkvarale hulgas, mille eest on RIM’le või RIM’i volitatud edasimüüjale
makstud
(st
BlackBerry
Enterprise
Tarkvara
jaoks
ostetud

kliendijuurdepääsulitsentside (CAL’id) arv) (ja kui RIM’le või RIM’i volitatud
edasimüüjale ei ole vaja maksta Pihutoodete ligipääsemiseks Tarkvarale, siis
võimaldada Pihutoodete ligipääs Tarkvarale hulgas, mis vastab RIM’i või RIM’i
volitatud edasimüüja kirjalikus volituses sätestatule); ja
(b) kui Tarkvara on BlackBerry Pihutoodete Tarkvara või BlackBerry Arvutitarkvara ja:
(i) on riistvarale eelinstalleeritud, siis kasutada ainsat riistvarale installeeritud
Tarkvara koopiat; või
(ii) ei ole riistvarale eelinstalleeritud, siis installeerida ja kasutada Tarkvara sellisel
hulgal riistvaral, mis vastab RIM’le või RIM’i volitatud edasimüüjale makstud
Tarkvara litsentsitasudele (ja kui RIM’le või RIM’i volitatud edasimüüjale ei
kuulu Tarkvara eest maksmisele mingeid tasusid, siis installeerida ja kasutada
koopiaid hulgas, mis vastab RIM’i või RIM’i volitatud edasimüüja kirjalikus
volituses sätestatule).
Kui Te olete omandanud Tarkvara (ja iga seonduva CAL’i) tellimuse põhjal või osana tasuta
katseajast, siis ülaltoodud litsentsist tulenevad õigused kehtivad üksnes ajaperioodil, mille eest olete
maksnud vajalikud tellimustasud või sõltuvalt olukorrast, ajaperioodil, millise on määranud RIM või
tema volitatud esindaja).
Igal juhul, käesoleva Lepingu alusel antav litsents lubab Teil ja Teie Volitatud Kasutajatel kasutada
või anda luba Tarkvara kasutamiseks või pääseda RIM Teenustele ligi ainult Teie sisemiseks või
isiklikuks otstarbeks ja ainult osana Teie BlackBerry Lahendusest. Kui Volitatud Kasutaja soovib
kasutada BlackBerry Pihutoodete Tarkvara ka osana mõnest muust BlackBerry Lahendusest (s.o
BlackBerry Lahendus, mis koosneb osaliselt RIM’i toodetest, tarkvarast või teenustest, mida Teie või
Teie nimel tegutsenud isik, ei ole omandanud, installeerinud või talletanud, ja olete valmis selle
kasutamist lubama, kuid ei nõustu võtma kasutamise eest vastutust; „Muu BlackBerry Lahendus“), siis
nimetatud kasutamine ei ole käesoleva litsentsiga hõlmatud ja Te peate taotlema, et Volitatud Kasutaja
sõlmiks RIM’iga eraldi litsentsilepingu, mis annaks talle õiguse kasutada Tarkvara osana Muust
BlackBerry Lahendusest. Näiteks, kui olete äriühing ning Teie töötaja soovib kasutada BlackBerry
Pihutoote Tarkvara koos tema isikliku BlackBerry Uuendusliku Tarbija Teenustega või Windows Live
Messenger Tarkvaraga, ja Te olete valmis nimetatud kasutamist lubama, kuid mitte võtma selle eest
vastutust, siis vastavat kasutamist käesolev „Teiega“ kui äriühinguga sõlmitud Leping ei reguleeri ja
Teie ei vastuta selle eest eeldusel, et te olete kooskõlastanud Volitatud Kasutajaga, et ta on sõlminud
käesoleva Lepingu isiklikult seoses enda poolt vastava Tarkvara kasutamisega osana Muust
BlackBerry Lahendusest. Sarnaselt kui Teil on sõlmitud Hostitud BES’ile Ligipääsu Leping, siis
peavad Teie kliendid sõlmima BBSLA (BlackBerry Lahenduse Leping), et neil oleks võimalik
kasutada BlackBerry Enterprise Serveri tarkvara osana oma BlackBerry Lahendusest.
Uuendused ja Täiendused. Käesolev Leping ja selle alusel antud litsentsid ei too kaasa õigusi või
õigustust: (A) tuleviku uuendustele või Tarkvara või Kolmanda Isiku Tarkvara uuendustele; (B) juhul
kui Pihutootel on BlackBerry Pihutoodete Tarkvara, ligipääsuks muudele rakendustele, kui need, mis
sisalduvad Tarkvaras; või (c) omandada uusi või täiendatud RIM Teenuseid. Hoolimata eeltoodust
võib Tarkvara sisaldada automaatset Tarkvara täienduste või uuenduste kontrollimise funktsionaalsust
ja Teilt võidakse nõuda Tarkvara või Kolmanda Isiku Tarkvara uuendamist selleks, et omada jätkuvalt
ligipääsu või kasutada edaspidigi RIM Teenuseid, muud uut Tarkvara või Kolmanda Isiku Objekte või
Kolmanda Isiku Teenuseid või nende osi. Välja arvatud juhul, kui Teie või kolmas isik, kellega Te
olete sõlminud lepingu Teie BlackBerry Lahenduse või selle osa pakkumises, konfigureerib Teie
BlackBerry Lahenduse viisil, mis takistab Tarkvara, Kolmanda Isiku Tarkvara või RIM Teenuste
uuenduste või täienduste ülekandmist või kasutamist, nõustute käesolevaga, et RIM võib (kuid ei ole
kohustatud) teha aeg-ajalt sellised uuendused või täiendused teile kättesaadavaks. Mis tahes
uuendused või täiendused, mida RIM Teile käesoleva Lepingu alusel võimaldab, loetakse BlackBerry
Pihutoote Tarkvaraks, BlackBerry Arvutitarkvaraks, BlackBerry Serveri Tarkvaraks, RIM Teenusteks
või Kolmanda Isiku Tarkvaraks vastavalt olukorrale.

Beetatooted. Kui Tarkvara või mis tahes Teenus, mida kasutatakse läbi Tarkvara, on märgitud kui
väljalaske-eelne, hindamiseks, „alfa“ või „beeta“ tarkvara (vastavalt „Beetatarkvara“ ja
„Beetateenus“), kehtivad ülaltoodud litsentsiõigused Teie poolt vastava Beetatarkvara või
Beetateenuste kasutamisele vaid RIM poolt volitatud perioodiks („Testiperiood“ ja vaid ulatuses, mis
on vajalik, et võimaldada Teil ja Teie Volitatud Kasutajatel (kui Te olete eraisik, puuduvad
Beetatarkvara ja Beetateenuste Volitatud Kasutajad) testida ja anda RIM’le tagasisidet Beetatarkvara
ja Beetateenuste ja mis tahes RIM Toote kohta, mille RIM on andnud kasutamiseks koos
Beetatarkvaraga („Beetariistvara“ ja koos Beetatarkvara ja Beetateenustega „Beetatooted“); ja kui
Beetatarkvara või muud Beetatooted antakse osana RIM arendajaprogrammist, siis selleks, et arendada
tarkvararakendusi kasutamiseks vaid vastava Tarkvaraga või Beetatarkvara või muude Beetatoodete
kommertsversioonidega, siis ja juhul kui need RIM poolt kommertsringlusesse lastakse. Vastav
litsents lõpeb automaatselt Testiperioodi möödumisel, kusjuures RIM võib vastavat perioodi oma
ainuisikulise äranägemise järgi mis tahes ajal pikendada või lõpetada, kuid, välja arvatud juhul, kui Te
rikute käesolevat Lepingut, RIM teeb võimalusel äriliselt mõistlikud pingutused, et teavitada Teid
Testiperioodi kestuse mis tahes muudatusest ette. Hoolimata Testiperioodist, teadvustate ja nõustute
Te, et RIM võib sisestada Beetatoodetesse tehnilised meetmed, mis muudavad need kasutamatuks
pärast sätestatud perioodi ja Te nõustute, et Te ei hoidu ega ürita hoiduda kõrvale vastavatest
tehnilistest meetmetest. Seoses Beetatoodete litsentsi andmisega nõustute Te, et Te annate RIM’le
tagasisidet Beetatoodete vastavalt RIM’i mõistlikele nõuetele, sealhulgas jooksev tagasiside vigade ja
rikete kohta, mida Testiperioodil on kogetud, saamata mis tahes liiki hüvitist või tasu RIM’lt ja
vastavale tagasisidele kohaldatakse allpool esitatud Punkti pealkirjaga „Tagasiside“. RIM võib
spetsiifiliselt paluda Teil täita konkreetset Beetatoodet puudutava küsimustiku ja Te nõustute mis tahes
sellised küsimustikud täitma.
Kopeerimisõigused. Teil ei ole lubatud Tarkvara ega RIM Teenuse osana Teile kättesaadavaks tehtud
mis tahes Sisu levitada ega muuta, ei tervikuna ega osaliselt. Välja arvatud ulatuses, milles RIM’i
õigus nimetatud tegevused keelata on sõnaselgelt seadusega välistatud, ei tohi Te Tarkvara ega RIM
Teenuse osana Teile kättesaadavaks tehtud mis tahes Sisu täielikult ega osaliselt kopeerida,
reprodutseerida või muul moel paljundada, välja arvatud kui nimetatud õigus on selgesõnaliselt
sätestatud käesolevas Lepingus, RIM Teenusele kohalduvas Dokumentatsioonis või eraldi Teie ja
RIM’i või RIM’i sidusettevõtja vahel sõlmitud kirjalikus lepingus sätestatud. Käesoleva sätte
eesmärgist lähtuvalt ei hõlma mõisted „kopeerima“ või „reprodutseerima“ Tarkvara väljavõtete ja
instruktsioonide kopeerimist, mis toimub programmi normaalse rakendamise käigus, kui seda
kasutatakse kooskõlas Dokumentatsiooniga ja selles sätestatud eesmärkidega või Tarkvarast,
kompuutrist või süsteemist, millele Tarkvara on installeeritud, modifitseerimata varukoopiate
tegemisel vastavalt majandusharu tavalistele äripraktikatele. Te ei või kopeerida Dokumentatsiooni
ega osa sellest muuks otstarbeks kui Teie ettevõttesiseseks või isiklikuks kasutuseks ja kasutamiseks
koos Teie poolt Teie BlackBerry Lahenduse kasutamisega.
3. BlackBerry Lahenduse Kasutuseeskirjad. Te olete vastutav kõigi Teie ja Teie Volitatud Kasutajate
tegude eest seoses Teie BlackBerry Lahendusega ja Te tagate, et:
(a) Teie ja Teie Volitatud Kasutajad kasutavad Teie BlackBerry Lahendust ja iga selle osa
kooskõlas käesoleva Lepingu, kõigi kohalduvate seaduste ja määruste, ning vastava Teie
BlackBerry Lahenduse Dokumentatsiooni või selle osaga;
(b) Teil on õigus ja pädevus käesoleva Lepingu sõlmimiseks, kas enda või äriühingu või muu
üksuse või alaealise nimel, ning Te olete täisealine;
(c) Kogu käesoleva Lepingu alusel RIM’le antud, sealhulgas mis tahes RIM Teenuse
kasutamiseks registreerimisel, RIME Poe kaudu tellimuse esitamisel või BlackBerry
Makseteenuse kaudu tehingu sooritamisel antud, informatsioon on õige, täpne, ajakohane
ja täielik ja kuniks Teie või Teie Volitatud Kasutajad jätkavad RIM Teenuse kasutamist
või hoiavad kontot, uuendate Te vastavat informatsiooni selleks, et hoida seda õige, täpse,
ajakohase ja täielikuna;
(d) Teie ega Teie Volitatud Kasutaja ei kasuta teadlikult ega luba teadlikult teistel kasutada
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Teie BlackBerry Lahendust või osa sellest, pärast niisuguste järelpärimiste tegemist kui
mõistlik inimene Teie või Teie Volitatud Kasutaja positsioonis teeks, eraldi või koos
Kolmanda Isiku Objektiga või Kolmanda Isiku Teenustega viisil, mis RIM’i mõistliku
hinnangu kohaselt, sekkuks, vähendaks väärtust või mõjutaks oluliselt iga tarkvara,
riistvara, süsteemi, võrku, Sisu või teenust, sealhulgas mis tahes osa Teie või mis tahes
muu kasutaja BlackBerry Lahendusest, mida kasutavad mis tahes isikud, sealhulgas RIM
või Sideteenuse Pakkuja või omaks muul moel RIM’i, RIM’i Kontserni, Sideteenuse
Pakkujat või nende kliente või infrastruktuuri või tooteid või teenuseid kahjustavat mõju,
ja Te peatate koheselt igasuguse sellise tegevuse alates RIM’ilt vastava teate Teile
kättetoimetamisest;
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad ei kasuta Teie BlackBerry Lahendust või mõnda selle
osa ebasobiva, labase, ahistava, solvava, laimava, ropu, ebaseadusliku või petliku Sisu
edastamiseks, avaldamiseks, postitamiseks, üleslaadimiseks, edasijagamiseks ega
levitamiseks;
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad ei kasuta Teie BlackBerry Lahendust või mõnda selle
osa kuriteo sooritamiseks või kuriteo katseks või kuriteo või mõne muu ebaseadusliku või
õigusvastase teo toimepanemise võimaldamiseks, sealhulgas mis tahes info või materjali,
mille kogumiseks, säilitamiseks või kättesaadavaks tegemiseks puudub Teil mis tahes
seaduse või lepingu alusel õigus või mis tahes muu kohustuse rikkumiseks, eraelu
puutumatuse rikkumiseks, ebaseaduslikuks hasartmänguks või intellektuaalse omandi
õiguste ja/või muude kolmanda isiku varaliste õiguste rikkumiseks, õigusvastaseks
omastamiseks (sealhulgas sellise tarkvara või Sisu kopeerimine ja jagamine, mille
kopeerimiseks ja jagamiseks pole Teil ja Teie Volitatud Kasutajatel õigust, või
ebaseaduslik digiõiguste haldamise kaitsemehhanismide vältimine);
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad ei kasuta BlackBerry Lahendust ega selle mis tahes osa
selleks, et laadida üles, postitada, saata e-postiga, edastada või muul viisil kättesaadavaks
teha mis tahes tarkvara või Sisu, mis sisaldab mis tahes (i) viirust, troojahobust, ussi,
tagaust,
väljalülitusmehhanismi,
pahatahtlikku
koodi,
nuuskurit,
botti,
kinnikiilumismehhanismi või nuhkvara; või (ii) mis tahes muud tarkvara või Sisu, mis
tõenäoliselt või ettekavatsetult mis tahes tarkvara, riistvara, teenuste, süsteemide või
andmete suhtes (A) avaldab kahjulikku mõju sooritusvõimekusele; (B) omab blokeerivat,
rikkuvat või kahjustavat toimet; (C) võimaldab või soodustab volitamata ligipääsu või
volitatud ligipääsu blokeerimist või kasutamist mis tahes volitamata või ebasobivat
kasutamist („Pahavara“) (ja kui Te saate teadlikuks mis tahes Pahavara olemasolust
BlackBerry Lahenduses või sellega seoses, teavitate Te RIM’i viivitamatult)
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad ei müü, rendi, üüri ega anna üle või ürita müüa, rentida,
üürida, või anda üle Tarkvara või mis tahes Sisu või selle mis tahes osa, mis on Teile
kättesaadavaks tehtud osana RIM Teenusest, või Teie õigust RIM Teenuste või nende mis
tahes osa kasutamiseks (sealhulgas Tarkvara kasutava äriteenuste büroo teenuste
osutamine või Tarkvara kasutava võrdväärse teenuse osutamine) mis tahes muule isikule,
või eelinstalleeritud Tarkvara puhul kasutamiseks, mis tahes muu seadmega, ilma RIM’i
selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta;
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad ei ürita saada volitamata juurdepääsu mis tahes RIM
Teenustele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele, mis on ühendatud RIM
Teenusega, läbi häkkimise, salasõnade kogumise või mis tahes muul moel, ega hangi ega
ürita hankida mis tahes materjali või informatsiooni, mis on tehtud kättesaadavaks läbi
RIM Teenuse mis tahes meetmetega, mis ei ole vastava RIM Teenuse poolt tahtlikult
Teile kättesaadavaks tehtud;
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad ei kasuta Teie BlackBerry Lahendust ega selle mis tahes
osa selleks, et jäljendada mis tahes isikut või asutust ega esita eksitavalt või muul moel
petlikult Teie või Teie Volitatud Kasutaja seost mis tahes isiku või asutusega ega loo
valeidentiteeti teiste eksitamiseks, sealhulgas õngevõtmine või spuufimine ;
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad teevad RIM’ga koostööd ja annavad RIM’i taotlusel
informatsiooni abistamaks RIM’i käesoleva Lepingu rikkumise uurimisel või
tuvastamisel ja võimaldavad RIM’le või RIM’i nimetatud sõltumatule audiitorile

ligipääsu ruumidele ja arvutitele, kus on RIM Tooted, RIM Teenused või Tarkvara või
kus on neid kasutatud, ja kõigile seonduvatele protokollidele. Te käesolevaga annate
RIM’le õiguse teha koostööd: (i) õiguskaitseorganitega väidetavate süütegude uurimisel;
(ii) kolmandate isikutega käesolevat Lepingut rikkuvate tegude uurimisel; ja (iii)
Internetiteenuse
pakkujate,
võrgustike
või
andmetöötlus
objektide
süsteemiadministraatoritega käesoleva Lepingu jõustamisel. Selline koostöö võib hõlmata
RIM’i poolt Teie või Teie Volitatud Kasutajate kasutajanime, IP-aadressi või muu
isikliku informatsiooni avalikustamist.
4. Vajalikud Kolmanda Isiku Objektid ja Kolmanda Isiku Teenused. Te olete vastutav tagamaks, et
Kolmanda Isiku Objektid ja Kolmanda Isiku Teenused (sealhulgas arvutisüsteemid,
Internetiühendused, traadita võrgud, töölaua krüptograafiarakendused ja Sideteenused), mida Te
otsustate kasutada Teie BlackBerry Lahenduses, vastaksid RIM’i miinimumnõuetele, sealhulgas
andmetöötluskiirus, mälu, kliendi tarkvara ja Interneti püsiühenduse olemasolu, mida nõuab vastavalt
Dokumentatsioonile Teie BlackBerry Lahendus, ning Teie ja Teie Volitatud Kasutajate poolt
Kolmanda Isiku Objektide ja/või Kolmanda Isiku Teenuste kasutamine koos Teie BlackBerry
Lahendusega ei ole vastuolus ühegi sellise Kolmanda Isiku Objekti ja Kolmanda Isiku Teenuseid
käsitleva litsentsi, tingimuse, seaduse, reegli ja/või määrusega. Üldjuhul on Teie BlackBerry
Lahenduse, sealhulgas videokõne, e-posti ja mobiiltelefonikõnede, kasutamiseks vaja Sideteenuseid.
Sideteenuste tasusid võidakse koguda seoses Teie poolt Teie BlackBerry Lahenduse kasutamisega ja
Te nõustute, et vastavalt Teie ja RIM’i vahelisele kokkuleppele vastutate Teie kõigi Sideteenuste
tasude eest, mis kohalduvad vastavale kasutamisele. Teie Sideteenuste Pakkuja võib piirata Teile
kasutatavaid RIM Teenuseid ja Kolmanda Isiku Teenuseid. Kui Te soovite saada informatsiooni selle
kohta, millised Sideteenuste Pakkujad toetavad Teie asukohas Teie BlackBerry Lahendust, võtke
palun ühendust RIM’ga aadressil legalinfo@rim.com. Te võite laiendada oma töölauapõhiseid
krüptograafiarakendusi (nt S/MIME Versioon 3.0 (või hilisem) või rakendusi, mis põhinevad RFC
2440 standarditel, nt PGP) Teie BlackBerry Pihuseadmele kasutades Tarkvara, kuid RIM ei tarni
töölaua krüptograafiarakendusi, mis on Kolmanda Isiku Objektideks, ja, piiramata Punktis 22 esitatud
üldisi vastutuse piiranguid, EI VASTUTA RIM EGA SELLE SIDUSETTEVÕTJAT MIS TAHES
MOEL MIS TAHES PROBLEEMI EEST, MIS TULENEB TEIE TÖÖLAUA
KRÜPTOGRAAFIARAKENDUSEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD.
5.

Täiendavad tingimused
(a) Teilt võidakse nõuda täiendavate tingimustega nõustumist:
i.
RIM’ga seoses Kolmanda Isiku Komponentidega (nt avatud lähtekoodiga
komponendid) ja selleks, et kasutada teatud RIM Teenuseid või RIM Sisu, et
saada RIM Toote või RIM Teenuse uuendus või täiendus;
ii.
kolmanda isikuga, et omandada või kasutada Kolmanda Isiku Objekti või
Kolmanda Isiku Teenust, sealhulgas selleks, et omandada kolmanda isiku
Pakkumist läbi RIME Poe või selleks, et kasutada Kolmanda Isiku veebisaiti;
iii.
MoR’ga, et sooritada ost läbi RIME Poe või Rakendusesisese Toote ost kasutades
BlackBerry Makseteenust; ja
iv.
Sideteenuste Pakkujaga Sideteenuste jaoks.
(b) Te vastutate Teie poolt mis tahes kolmanda isikuga sõlmitud mis tahes lepingu järgimise
eest ja RIM ei ole kohustatud ega vastuta mis tahes viisil mis tahes liiki hävinemise ega
kahju eest, mis tuleneb Teie tehingutest vastavate kolmandate isikutega. Kui Te pole
kindel, kas Sisu, objekt, toode või teenus on töötatud välja RIM’i poolt, palun
kontakteeruda RIM’iga aadressil legalinfo@rim.com. Kui Te suhtlete Interneti
vahendusel kolmandate isikutega või seoses Kolmanda Isiku Teenustega, tehke kindlaks,
et Te teaksite kellega Te suhtlete ning et Te teaksite nende veebilehtede, osutatavate
Kolmanda Isiku Teenuste või omandatavate Kolmanda Isiku Objektidega seonduvaid
tingimusi. Te võite pääseda ligi või saada sealhulgas tarne- ja maksetingimusi,
kasutustingimusi, lõppkasutaja litsentsitingimusi, võimalust tooteid tagastada,
eraelukaitse tingimusi ja sätteid ning turvalisuse elemente kaitsmaks Teie eraelulist

informatsiooni ja tagamaks Teie personaalset turvalisust.
(c) Igal juhul ei saa sellised täiendavad tingimused, mis lepitakse kokku Teie ja kolmanda
isiku vahel, olla siduvad RIM jaoks ega laiendada RIM’le mis tahes täiendavaid kohustusi
või kohustusi, mis ei ole kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega ja Teie ja RIM vahel
kokkulepituna, kehtivad vastavad Kolmanda Isiku Objektidega ja Kolmanda Isiku
Teenustega seotud tingimused käesolevas Lepingus siiski vastavatele objektidele.
(d) Ulatuses, milles mis tahes Kolmanda Isiku Komponendile laienevad täiendavad
tingimused, mis annavad Teile sellise Kolmanda Isiku Komponendi osaliseks või
tervikuna kasutamiseks, kopeerimiseks, levitamiseks või modifitseerimiseks laiemad
õigused, kui on Teile Tarkvara suhtes antud käesoleva Lepingu alusel, võite Te sellistest
laiematest õigustest tulenevaid eeliseid kasutada ulatuses, milles selliste laiemate õiguste
teostamine on võimalik ilma ülejäänud Tarkvara suhtes käesoleva Lepingu tingimusi
rikkumata ja Te saate vastavad laiemad õigused. Kolmanda Isiku Tarkvara või Kolmanda
Isiku Teenused (mis hõlmavad tarkvara ja Sisu), mille on Teile kättesaadavaks teinud
RIM, välja arvatud läbi RIME Poe levitatavad Kolmanda Isiku Tarkvara ja Kolmanda
Isiku Teenused (mida käsitletakse Punktis 9), kui sellega ei kaasne eraldiseisvat
litsentsilepingut, allub käesoleva Lepingu tingimustele sarnaselt Tarkvarale või RIM
Teenustele (vastavalt olukorrale) mis on osaks Teie BlackBerry Lahendusest, eeldusega,
et kõigil juhtudel on see RIM poolt Teile võimaldatud „SELLISENA, NAGU ON“ ja
„SELLISENA, NAGU KÄTTESAADAV“ ilma igasuguste otseste või kaudsete
tingimusteta, kinnitusteta, garantiideta, avaldusteta ega tagatisteta ja Teie ja RIM
vahelistes suhetes kohaldatakse vastutuse välistamisi ja piiranguid ja raha tagastamise
sätteid, mis on sätestatud käesolevas Lepingus seoses Kolmanda Isiku Objektidega ja
Kolmanda Isiku Teenustega ja mitte seoses Tarkvaraga. Mis tahes Kolmanda Isiku
Tarkvara, mis on juba paigaldatud tarnitavale BlackBerry Pihuseadmele, võimaldatakse
Teile RIM poolt mugavuse huvides ja kui Te soovite hankida Kolmanda Isiku Tarkvara
muudel tingimustel, peaksite hankima Kolmanda Isiku Tarkvara otse selle pakkujatelt.
6.

RIM Teenused
(a) RIM Teenuste muutmine või lõpetamine. Te nõustute, et RIM võib Teie ees vastutust
kandmata muuta, peatada, lõpetada, eemaldada, piirata või blokeerida mis tahes RIM
Teenus mis tahes ajal ajutiselt või alaliselt Teid sellest teavitades või teavitamata;
eeldusel, et kui RIM alaliselt lõpetab RIM Teenuse pakkumise (millisel juhul lõpeb
automaatselt Teie litsents mis tahes BlackBerry Pihutoote Tarkvarale, mis on spetsiaalselt
loodud juurdepääsuks vastavale RIM Teenusele) ja kui Te olete tasunud vastava RIM
Teenuse eest, et see oleks kasutatav konkreetse aja vältel ja pole käesolevat Lepingut
rikkunud, võib Teil olla õigus Teie poolt RIM’le vastava RIM Teenuse eest makstud
summa osalisele või täielikule tagastamisele. Vastav tagastus, kui seda on, on Teie ainus
õigus ja RIM’i ainus kohustus Teie ees juhul, kui RIM lõplikult mõne RIM Teenuse
pakkumise lõpetab.
(b) Hooldus. Piiramata eeltoodut, jätab RIM endale õiguse, ja Te nõustute, et RIM’l on õigus
oma ainuisikulise äranägemise järgi, aeg-ajalt peatada juurdepääs RIM Teenustele või
muul moel RIM Teenuste töö peatada selleks, et parandada tarkvaravigu, paigaldada
uuendusi ja sooritada diagnostikat ja muid RIM Teenuste hooldustöid.

7.

Teie esitatud materjal ja muu sisu
(a) Tagasiside. Te võite anda RIM’le Teie BlackBerry Lahenduse kohta tagasisidet. Kui RIM
pole kirjalikult teisiti nõustunud, nõustute Te käesolevaga, et kõik tagasiside,
kommentaarid, ettepanekud, ideed, kontseptsioonid ja muudatused, mille Te esitate
RIM’le seoses Teie BlackBerry Lahendusega ja nendega seonduvad intellektuaalse
omandi õigused (koos nimetatud kui „Tagasiside“) kuuluvad RIM’le ja käesolevaga Te
loovutate RIM’le kõik Teie õigused ja omandi seoses nendega. Te ei esita RIM’le
teadlikult mis tahes Tagasisidet, millele kohalduvad kolmanda isiku intellektuaalse
omandi õigused. Nõustute tegema RIM’ga täielikku koostööd seoses täiendavate
dokumentide allkirjastamisega ja muude selliste tegevustega, mida RIM mõistlikult

(b)

(c)

(d)

(e)

nõuab, et kinnitada, et Tagaside kuulub RIM’le ja võimaldada RIM’l registreerida ja/või
kaitsta mis tahes seonduvaid intellektuaalse omandi õigusi ja/või konfidentsiaalset
informatsiooni.
Lõppkasutaja sisu, Kolmanda Isiku Objektid. Teie, ja mitte RIM, olete täielikult
vastutavad Teie Sisu eest. RIM ei oma kontrolli Sisu ega muude Kolmanda Isiku
Objektide üle, mis tehakse Teile kättesaadavaks lõppkasutajate poolt seoses nende
BlackBerry Lahendusega või mis tahes Kolmanda Isiku Teenusega, mida kasutatakse
koos nende BlackBerry Lahendusega ja lisaks Punktis 22 sätestatud üldistele vastutuse
piirangutele ei garanteeri RIM mis tahes selliste Kolmanda Isiku Objektide täpsust,
usaldusväärsust ega kvaliteeti ega vastuta nende eest. RIM võib sätestada üldised tavad ja
piirangud seoses RIM Teenuste kasutamisega, sealhulgas salvestatava Sisu maht,
maksimaalne aeg, mille vältel Sisu või teadetetahvli/foorumi postitusi RIM Teenuses
säilitatakse (sealhulgas mis tahes pilve salvestamise teenused) ja/või periood, mille vältel
Teil on võimalik jätkuvalt mis tahes Sisu kasutada ja sellele juurde pääseda. Te võite
kasutada Sisu, mis on tehtud kättesaadavaks RIM või RIM sidusettevõtja poolt, seoses
RIM Teenusega vaid Teie isiklikuks tarbeks ja kooskõlas konkreetsete
litsentsitingimustega, mis vastavale RIM Teenusele kohalduvad. Te ei tohi kasutada Teile
võimaldatud Sisu „BBM Music“ helinate teenuses. Sellised piirangud nagu ülaltoodu,
esitatakse üksikasjalikult vastava RIM Teenuse Dokumentatsioonis, millega Te peaksite
tutvuma ja mida Te peaks aeg-ajalt üle vaatama, kuna RIM võib neis tulevikus teha
muudatusi. Te nõustute, et RIM ei vastuta Teie ees Sisu mis tahes kadumise, kustutamise,
volitamata juurdepääsu või mittesalvestamise eest ja eeldusel, et Teil on selleks vajalikud
õigused ja litsentsid, peaksite Te säilitama alternatiivse varukoopa mis tahes Sisust,
millest koopia säilitamine on Teile oluline.
Teie sisu. Kui käesolevas Lepingus või selle lisas pole sätestatud teisiti, ei anta käesoleva
Lepinguga RIM’le üle mis tahes omandiõigust Teie Sisule. Mis tahes sellise Sisu osas,
mille Teie või Teie Volitatud Kasutajad teevad kättesaadavaks hõlmamiseks avalikult
ligipääsetavatel veebisaitidel või RIM Teenuste muudel avalikult juurdepääsetavatel
osadel, annate Te RIM’le ülemaailmse, tähtajatu, tagasivõtmatu, võõrandatava, tasuta ja
mitteeksklusiivse litsentsi vastava Sisu kasutamiseks, levitamiseks, kopeerimiseks,
muutmiseks, kohandamiseks, avalikuks esitamiseks ja avalikuks väljapanemiseks
mõistlikult seoses mis tahes RIM Teenuse pakkumise ja haldamisega ja seoses mis tahes
Sisuga, mille Teie või Teie Volitatud Kasutajad teevad kättesaadavaks RIM Teenuste
muude osade jaoks, annate Te RIM’le ülemaailmse, tasuta ja mitteeksklusiivse litsentsi
vastava Sisu kasutamiseks, levitamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks, kohandamiseks,
avalikuks esitamiseks ja avalikuks väljapanemiseks vastavalt sellele nagu on mõistlikult
vajalik, et Teile RIM Teenust pakkuda; ja Te kinnitate ja kohustute tagama mõlemal
juhul, et Teil on õigus RIM’le vastav litsents anda.
Vastuvõetamatu sisu ja Kolmanda Isiku Objektid. Te mõistate, et kasutades Teie
BlackBerry Lahendust või Kolmanda Isiku Teenust, võite Teie ja Teie Volitatud
Kasutajad kokku puutuda Sisuga ja Kolmanda Isiku Objektidega, mis on, või on Teie või
Teie Volitatud Kasutajate hinnangul, solvav, kohatu või muul põhjusel vastuvõetamatu.
RIM’l ja tema määratud isikutel on õigus (aga mitte kohustus) oma ainuisikulise
äranägemise järgi eelkuvada, keelduda või eemaldada mis tahes Kolmanda Isiku Objekte
mis tahes RIM Teenusest.
Vanemlik kontroll ja täiskasvanu järelevalve. Osa Teie BlackBerry Lahendusest või
Kolmanda Isiku Teenustest võivad sisaldada seadeid, mis võimaldavad Teil blokeerida
või filtreerida teatud Sisu, RIM Teenuseid, Kolmanda Isiku Teenuseid või Kolmandaid
Isikuid. Te vastutate ainuisikuliselt selle eest, et valite ja võimaldate vastavad seaded
vastavalt Teie eelistustele. RIM ei taga, et vastavad seaded on vabad vigadest,
blokeerivad kogu vastava Sisu, RIM Teenused, Kolmanda Isiku Teenused või
Kolmandad Isikud või et isikud, kellel on juurdepääs Teie BlackBerry Lahendusele ei saa
neid välja lülitada või neist mööda hiilida. Kui Te lasete oma lapsel kuulata, vaadata või
kasutada Tarkvara, RIM Teenuseid, Kolmanda Isiku Teenuseid või Kolmanda Isiku
Objekte Teie Pihutootel, vastutate Teie selle eest, et tuvastate, kas vastav Tarkvara Rim

Teenused, Kolmanda Isiku Teenused või Kolmanda Isiku Objektid on Teie lapse jaoks
sobivad ja Te vastutate täielikult Teie lapse poolt Tarkvara, RIM Teenuste, Kolmanda
Isiku Teenuste ja Kolmanda Isiku Objektide juurdepääsu ja kasutamise eest, sealhulgas
mis tahes rahalised tasud ja muud kohustused, mis tulenevad vastavast kasutamisest või
juurdepääsust.
(f) Tarkvara ja Kolmanda Isiku Objektide eemaldamine. Te nõustute, et RIM võib mis tahes
ajal eemaldada Tarkvara või Kolmanda Isiku Objekte mis tahes RIM Teenusest,
sealhulgas RIME Poest või My World’st ja kui see on seadustest tulenevalt nõutav või
kui Tarkvara või Kolmanda Isiku Objekt segab, pidurdab või mõjutab kahjulikult mis
tahes tarkvara, riistvara, süsteemi, võrku või andmeid, sealhulgas mis tahes osa Teie
ja/või teiste kasutajate BlackBerry Lahendusest, võib eemaldada vastava Tarkvara või
Kolmanda Isiku Objekti Teie Pihutuutelt, peatada juurdepääsu vastavale RIM Teenusele
või Kolmanda Isiku Teenusele määramata ajaks või lõpetada nende Teile kättesaadavaks
tegemise mis tahes ajal Teid sellest teavitamata ja, arvestades Punktiga 6 (a), ei ole Teil
sellisel juhul mis tahes nõudeõigust RIM vastu.
(g) Täiendavad tagasivõtmisõigused. Välja arvatud ulatuses, milles see on seadusega
keelatud, jätab RIM endale õiguse oma ainuisikulise äranägemise järgi mis tahes ajal ja
mis tahes põhjusel, Teid teavitamata, muuta, peatada, eemaldada, blokeerida, piirata,
välistada või lõpetada Teie juurdepääs mis tahes Tarkvarale või Kolmanda Isiku Objektile
ja eemaldada see Teie BlackBerry Pihutootelt. sealhulgas blokeerides või eemaldades
võimaluse selliste materjalide kasutamiseks, mis on juba Pihutootele paigaldatud ja Teil
ei ole sellisel juhul mis tahes nõudeõigust RIM vastu.
8.

Tehnoloogia kasutamisega seotud turvainfo.
(a) Füüsilised sümptomid. Harvadel juhtudel kogevad inimesed hooge või minestamist
tulenevalt vilkuvatest tuledest ja mustritest, mis on sageli leitavad erinevates
tehnoloogiates näiteks arvutimängudes. Kui Te olete üks nendest isikutest või olete
minevikus tehnikat kasutades kogenud mis tahes peapööritust, kontrollimatuid liigutusi,
sügelust, tuimust, nägemisprobleeme, peaksite enne sarnase tehnika kasutamist
konsulteerima oma arstiga ja peaksite viivitamatult lõpetama mis tahes sellise tehnika
kasutamise, kui need sümptomid taas ilmnevad. Mis tahes juhul peaksite Te vältima
tehnika pikaajalist kasutamist, et vähendada mis tahes võimalikku ebamugavustunnet või
väsimust, sealhulgas mis tahes lihase, liigese või silmade ülekoormamist ja peaksite
võimalike probleemide vältimiseks lähedaselt jälgima tehnika kasutamist Teie lapse
poolt.
(b) Hädaabiteenused. BlackBerry Pihutoodete Tarkvara videokõnefunktsioonid pole
ühendatud avaliku telefonivõrguga, ei kasuta teiste seadmetega suhtlemiseks
telefoninumbreid ja pole loodud ega mõeldud asendama Teie tavapärast mobiiltelefoni
või lauatelefoni. Lisaks teadvustate ja nõustute Te, et Tarkvara BlackBerry Mobile Voice
Tarkvara („MVS“) ega videokõne funktsioonid pole loodud ega mõeldud asendama Teie
traditsioonilist lauatelefoniliini või juhtmeta mobiiltelefoni ja et neid ei saa kasutada
selleks, et helistada numbritel „911“, „112“, „999“, „000“ ega muudel määratud
numbritel, mis on mõeldud ühendama kasutajat avalike hädaabikõnede keskustega või
muude sarnaste hädaabiteenustega vastavalt kohalikele telekommunikatsiooniseadustele
(„Hädaabiteenused“). Kõnesid Hädaabiteenustele ei suunata läbi videokõne funktsioonide
ega MVS’i ja edastatakse vaid läbi BlackBerry Pihutoote, kus Sideteenuste Pakkuja
võimaldab juhtmeta mobiililevi. Te mõistate ja nõustute, et Hädaabiteenustele
juurdepääsemiseks tuleb sõlmida täiendavad kokkulepped eraldi Tarkvara MVS’i või
videokõne funktsioonidest ja et RIM Kontsern ja nende vastavad ametnikud, juhid ja
töötajad ei vastuta mis tahes moel mis tahes kehavigastuse, surma või kahju eest, mis
tuleneb sellest, et Tarkvara MVS ega videokõne funktsiooni kaudu ei pääseta ligi
Hädaabiteenustele või on sellega seotud.

9.

RIME Pood/Poed. Järgnevad täiendavad tingimused kohalduvad Teie ja Teie Volitatud
Kasutajate Poolt RIME Poe/Poodide kasutamisele:

(a) Tingimuste kohaldumine Pakkumistele. Kui käesolevas Punktis 9 pole sätestatud teisiti,
kohalduvad kõik Tarkvara, RIM Toodete, Kolmanda Isiku Objektide, RIM Teenuste ja
Kolmanda Isiku Teenuste suhtes kohalduvad tingimused ka vastavat tüüpi Pakkumistele.
RIME sooritab kõik RIM Kontserni e-kaubandustehingud Teie jurisdiktsioonis ja seega
loetakse RIME Poe Pakkumiste levitamise ja Rakendusesiseste Toodete ostude kontekstis
kõiki käesolevas Lepingus sisalduvaid viiteid RIM’le viideteks RIME’le.
(b) Muudatused. RIME jätab endale õiguse teha oma ainuisikulisel äranägemisel ette
teatamata mis tahes uuendusi, muudatusi ja kohandusi RIME Poele, sealhulgas muuta
saadaval olevaid Pakkumisi, Pakkumiste kirjeldusi ja tingimusi eeldusel, et vastavad
muudatused on kehtivad vaid edaspidi.
(c) Pakkumiste asukoht. Hoolimata sellest, et Pakkumine võib olla RIME Poes nähtav, ei
pruugi see olla RIME Poe kaudu kättesaadav kõigis jurisdiktsioonides. RIME jätab
endale õiguse oma ainuisikulisel äranägemisel välistada või muul moel piirata mis tahes
Pakkumise võimaldamist isikule või asutusele, kes asub mis tahes jurisdiktsioonis või
geograafilises piirkonnas ja kasutada tehnoloogiat ja informatsiooni seoses Teie
teenusepakkuja ja/või seadmega, et tuvastada Teie jurisdiktsioon või geograafiline
asukoht, selleks et võimaldada vastavaid välistamisi või piiranguid. Piiramata eeltoodut
võib Pakkumisi alla laadida, paigaldada ja/või kasutada vaid jurisdiktsioonides, mis on
lubatud vastavate Tarnija Tingimustega (määratletud allpool) või vastavalt Tarnija muule
määratlusele. Rakendusesisesed Tooted on saadaval vaid jurisdiktsioonides, milles RIME
Poe pakkumine, mille kaudu Rakendusesisene Toode on kättesaadavaks tehtud, on samuti
Teile kättesaadavaks tehtud.
(d) Alaealised. Pakkumised on mõeldud isikutele, kellel on piisav pädevus ja õigus
seaduslikult nõustuda nõutava informatsiooni esitamisega ja sõlmida lepinguid. Te
nõustute jälgima alaealiste poolt RIME Poe mis tahes kasutamist ja Rakendusesiseste
Toodete oste, mis sooritatakse Teie nime või konto alt ja sellise tegevuse eest vastutama.
(e) Teenusepakkujad. RIME võib kasutada erinevaid teenusepakkujaid, sealhulgas RIM
Kontserni muid liikmeid, et RIME Poodi/Poode ja BlackBerry Makseteenuse ülesandeid
võimaldada, käitada ja täita ja pakkuda muid teenuseid („Teenusepakkujad“).
(f) Kolmandast Isikust MoR’d. RIME teeb RIME Poed Teile ja Teie Volitatud Kasutajatele
kättesaadavaks, kuid ei pruugi olla kõigi RIME Poodide või Kioskite või kõigi
Rakendusesiseste Toodete Kaupleja Aruandel (MoR). Kolmandast Isikust MoR’d, kes
osutavad Teile Kolmanda Isiku Teenuseid ja lisaks mis tahes täiendavad tingimused,
märgitakse ära RIME Poes sooritataval või Rakendusesisese Toote ostul, ja võivad nõuda,
et Teil oleks konto konkreetse maksetöötleja juures nt PayPal, Inc. selleks, et ostu
sooritada.
(g) Tarnija Tingimused. Teie õigus kasutada Teile RIME Poe kaudu edasi müüdavat mis
tahes Pakkumist, sealhulgas Teie õigus pääseda ligi ja kasutada mis tahes Pakkumist, mis
on Teenus, allub Pakkumisega kaasas olevatele mis tahes lõppkasutaja lepingu
tingimustele („Tarnija Tingimused“). Kui Pakkumise Tarnija ei esita Pakkumisega seoses
Tarnija Tingimusi, nõustute Te, et Teie poolt vastava Pakkumise kasutamisele
kohaldatakse sellise lepingu tingimustele, millel on samad tingimused kui käesolevas
Lepingus, nagu Pakkumine oleks Tarkvara või RIM Teenused (vastavalt olukorrale), mis
on osaks Teie BlackBerry Lahendusest, järgmiste muudatustega: i) Pakkumise Tarnija
loetakse litsentsiandjaks või teenusepakkujaks vastavalt olukorrale, ii) Pakkumine on
Teile võimaldatud RIME või selle sidusettevõtjate poolt „SELLISENA, NAGU ON“ ja
„SELLISENA, NAGU KÄTTESAADAV“ ilma igasuguste otseste või kaudsete
tingimusteta, kinnitusteta, garantiideta, avaldusteta ega tagatisteta; iii) Teie ja RIME
vahelistes suhetes kohaldatakse vastutuse piiranguid ja välistamisi ja raha tagastamise
sätteid, mis on sätestatud käesolevas Lepingus seoses vastavat tüüpi kolmanda isiku
Pakkumisega ja mitte seoses Tarkvara või RIM Teenustega.
(h) Pakkumised isiklikuks kasutamiseks BlackBerry Pihuseadmetel ja mitte edasimüügiks.
Hoolimata mis tahes konkreetse Pakkumise tingimustes sätestatud mis tahes tingimusest,
nõustute Te ja kinnitate, et Te omandate Pakkumised vaid Teie isiklikuks tarbeks ja mitte
müügiks ega edasimüügiks ja et Te laete alla, paigaldate ja/või kasutate Pakkumisi, mis

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

on tarkvararakendused, vaid RIM’le kuuluval tarkvaraplatvormil, mida käitatakse
Pihutootel.
Piiratud tugi. Seoses RIME Poega ja Kolmanda Isiku Objektidega ja Kolmanda Isiku
Teenustega, mis tehakse kättesaadavaks läbi RIME Poe, vastutab RIME järgmise eest: (a)
piiratud tugiteenused Tarkvara osas ja Kolmanda Isiku Objektide osas vaid
allalaadimisprobleemide osas; ja (b) klienditoe teenused tehnilistele probleemidele,
millega Te võite kokku puutuda seoses BlackBerry Pihutoodete Tarkvaraga, mis
võimaldab RIME Poe kasutamist ja juurdepääsu sellele. Hetkel saadavalolevate
tugiteenuste osas info saamiseks pöörduge vastava RIME Poe tugiteenuste veebilehele.
Tasulised täiendused. Teatud juhtudel võib RIM teha Teile tarnitud seadmel või läbi
RIME Poe kättesaadavaks lihtsa või ajalise piiranguga versiooni RIM Teenusest või
Tarkvaraobjektist aga nõuda Teilt vastava RIM Teenuse (või RIM Teenuse täiendava
tellimuse) või vastava Tarkvara täiendatud versiooni ostmist selleks, et saada täiendavad
funktsioonid või selleks, et jätkata RIM Teenuse või Tarkvara kasutamist pärast esialgset
katseperioodi.
MoR ja RIME kohustused seoses Kolmanda Isiku Objektidega või Kolmanda Isiku
Teenustega. Kolmandast Isikust MoR’del ja RIME’l puuduvad tehnilised teadmised
seoses RIME Poe kaudu pakutavate Kolmanda Isiku Objektide või Kolmanda Isiku
Teenustega. Pakkumise Tarnijad vastutavad oma Pakkumiste garantii ja toe eest. Teil on
õigus Pakkumise Tarnija garantiile (kui seda on) seoses nende Pakkumistega. Garantii
võib erinevate Pakkumiste Tarnijate puhul ja isegi erinevates jurisdiktsioonides ühe
konkreetse Pakkumise Tarnija puhul erineda. Peaksite uurima Pakkumisega koos esitatud
asjassepuutuvat dokumentatsiooni või Tarnija Tingimusi, et saada teada, millist tuge
Pakkumise Tarnija mis tahes konkreetse Pakkumise puhul võimaldab ja millised on Teie
õigused seoses toe ja garantiiga. Kui pole teisiti kokku lepitud või kohalduvas õiguses
sätestatud, laienevad mis tahes Pakkumisega seoses Teile antud garantiid Teile vaid juhul,
kui Te olete vastava Pakkumise kasutaja ja mitte edasimüüja. Välja arvatud ulatuses,
milles see on selgesõnaliselt seaduses või vastavalt MoR’i konkreetse Kolmanda Isiku
Objekti või Kolmanda Isiku suhtes kehtivale tagastamispoliitikale (kui see eksisteerib)
nõutud, ei ole MoR’del ega RIME’l, tegutsedes iseenda nimel või kui MoR’i
Teenusepakkuja, mis tahes kohustust pakkuda mis tahes kasutaja- ega tehnilist tuge ega
tagastada raha Kolmanda Isiku Objektide ega Kolmanda Isiku Teenuste eest, mis on
tehtud kättesaadavaks läbi RIME Poe.
Raha tagastamise ja garantiiga seonduvad õigused. Kui hoolimata käesoleva Lepingu
sätetest on RIME Teie jurisdiktsioonist kehtivate seaduste kohaselt kohustatud pakkuma
Pakkumisega seoses täiendavaid raha tagastamise nõudmise või garantiiõigusi, pakub
RIME vastavaid õiguskaitsevahendeid vaid vastavates seadustes sätestatud ulatuses ja kui
see on lubatud, võib RIM otsustada pakkuda ühte või enamat alternatiivset RIM Toodet,
Tarkvara, RIM Teenust, Kolmanda Isiku Objekti või Kolmanda Isiku Teenust.
Rakendusesisesed Tooted ja BlackBerry Makseteenus. BlackBerry Makseteenus
võimaldab Pakkumiste Tarnijatel teha digitaalseid tooteid ja teenuseid Teile
kättesaadavaks Kolmanda Isiku Tarkvara või Tarkvara siseselt. Te Teadvustate, et
kolmanda isiku Rakendusesiseseid Tooteid ei säilitata RIME Serverites ja neid ei levitata
läbi RIME Poe ja Te nõustute, et vastavate Rakendusesiseste Toodete Pakkumise Tarnija,
ja mitte RIME, on vastutav Teie Rakendusesiseste Toodete tellimuste täitmise eest ja
Rakendusesiseste Toodete Teile toimetamise eest.

10. My World. Kui Te laete alla mis tahes Tarkvara või Kolmanda Isiku Objekti läbi RIM Teenuse või
Kolmanda Isiku Teenuse, saate Teie selle eest vastutavaks ja RIME ega selle sidusettevõtjad ei vastuta
Teie ees mis tahes sellise materjali mis tahes kadumise, hävinemise või kahjustumise eest. My World
varamu võimaldab Teil teatud Tarkvara ja Kolmanda Isiku Objekte oma Pihutootelt eemaldada ja
sellele taasinstalleerida vastavalt sel hetkel My World’i kehtivates reeglites täiendavalt sätestatule. Te
teadvustate ja nõustute, et My World’i eeskirjad ja funktsioonid võivad aeg-ajalt muutuda ja nõustute
järgima vastaval ajal kehtivaid eeskirju.

11. . Intellektuaalne omand. Ei Teie ega Teie Volitatud Kasutajad ei omanda käesolevaga mis tahes
omandit, omandiõigusi või huve seoses mis tahes intellektuaalse omandiga või teiste varaliste
õigustega, sealhulgas seoses patentidega, disainimudelitega, kaubamärkidega, autoriõigustega,
õigustega andmebaasidele või õigustega seoses mis tahes konfidentsiaalse informatsiooniga või
ärisaladustega, mis seonduvad Teie BlackBerry Lahenduse või selle osaga, sealhulgas Sisu, mille RIM
või selle sidusettevõtjad ja nende vastavad tarnijad on teinud osana RIM Teenusest käesoleva Lepingu
alusel kättesaadavaks. Lisaks ei omanda Te mis tahes litsentsiõigusi seoses Teie BlackBerry
Lahenduse või selle osaga ega mis tahes Sisuga mis on Teile kättesaadavaks tehtud läbi RIM Teenuse,
välja arvatud litsentsiõigused, mis antakse Teile otseselt käesoleva Lepingu, seonduva
Dokumentatsiooni või mis tahes muu vastastikuse kirjaliku lepingu alusel, mis Teil võib olla sõlmitud
RIM’ga. Käesoleva Lepinguga ei anta üle omandit ja/või mis tahes omandiõigusi RIM’i
Tootele/Toodetele (kui üldse) ja Teile ei lähe üle mis tahes omandit Beetariistvarale. Kõik õigused,
mida käesolevaga otseselt üle ei anta, on otseselt välistatud. Selguse mõttes ja vaatamata käesolevas
Lepingus mujal sätestatule, ei saa siinkohal Tarkvara kohta antud mis tahes patendilitsentsid ühelgi
juhul laieneda, ja ei saa tõlgendada et nad laieneksid, mis tahes Kolmanda Isiku Teenuste või
Kolmanda Isiku Objektide kasutamisele, kas eraldiseisvalt või koos Teie BlackBerry Lahendusega, ja,
ilma ülalöeldut piiramata, iga juhul ei saa käesolevaga antavaid litsentse tõlgendada selliselt, et mis
tahes selliste Kolmanda Isiku Teenuste või Kolmanda Isiku Objektide tarnija saaks edukalt väita, et
selliste Kolmanda Isiku Teenuste või Kolmanda Isiku Objektide kasutamine koos terve BlackBerry
Lahendusega või selle osaga, või eraldiseisvalt on litsentseeritud RIM patentide alusel tulenevalt
asjaolust, et Tarkvara on litsentseeritud käesoleva Lepingu alusel. Tarkvara, sealhulgas mis tahes
koopiad, mis te Tarkvarast teete, on Teile üksnes litsentsitud ja mitte müüdud, ning Tarkvara, kogu
Dokumentatsioon ja mis tahes Sisu, mille RIM või selle sidusettevõtjad on Teile pakkunud osana RIM
Teenusest ja mis tahes internetileheküljed, mis võimaldavad Teil juurdepääsu mis tahes RIM
Teenustele on kaitstud Kanada, USA ja rahvusvaheliste autoriõiguse- ja patendikaitse õigusaktidega ja
rahvusvaheliste lepingute sätetega. Intellektuaalse omandi õiguste rikkumise eest on ettenähtud ranged
nii tsiviil- kui kriminaalõiguslikud karistused. Te nõustute, et miski käesolevas lepingus ei peaks
avaldama negatiivset mõju mis tahes õigustele ja õiguskaitsevahendite kasutamise võimalusele,
sealhulgas kohtukeelu määrusele, mille RIM ja RIM Teenuse Sisu mis tahes pakkuja võib saada mis
tahes asjakohase seaduse alusel seoses RIM’i või Sisu pakkuja intellektuaalse omandi või mis tahes
muude varaliste õiguste kaitsega.
12. Ekspordi, impordi ja kasutuspiirangud ning USA riiklikud litsentsid. Te nõustute, et RIM Tooted
ja Tarkvara võivad sisaldada krüptograafilist tehnoloogiat ja neid ei ekspordita, impordita, kasutada,
kanta üle ega re-ekspordita, v.a. kui seda tehakse kooskõlas kohalduvate seadustega ja pädevate
valitsusasutuste regulatsioonidega. Käesolevaga kinnitate, et (A) Teie parima teadmise kohaselt on teil
seaduse kohaselt õigus omandada RIM Toodet/Tooteid ja Tarkvara, (B) Te ei kasuta RIM Tooteid ja
Tarkvara keemiliste, bioloogiliste või tuumarelvade või nende kohaletoimetamise raketisüsteemide või
sellistes relvades või nende kohaletoimetamise raketisüsteemides kasutatavate seadmete või
materjalide arendamiseks käsitsemiseks, hooldamiseks, hoidmiseks, kindlaks tegemiseks,
identifitseerimiseks või levitamiseks, ega sellise tegevusega hõivatud mis tahes isikule või üksusele
müügiks või ekspordiks; ja (C) Te garanteerite, et Volitatud Kasutajad kasutavad RIM Toodet/Tooteid
ja Tarkvara kooskõlas ülaltoodud piirangutega. Vaatamata mis tahes kolmanda isikuga sõlmitud
kokkuleppele või mis tahes seadusesättele, regulatsioonile või juhisele, kui Te olete mis tahes
Ameerika Ühendriikide valitsuse asutus, siis Teie õigused Tarkvara suhtes ei ületa käesolevas
Lepingus sätestatud õigusi, välja arvatud kui RIM on selleks otseselt nõusoleku andnud RIM’i ja Teie
vahelises kirjalikus lepingus, millele on alla kirjutanud RIM’i tootmisdirektor või RIM’i tegevjuht.
13. Turvalisus, kontod ja salasõnad. Te nõustute võtma enda kanda kogu vastutuse sobivate
turvameetmete rakendamise eest, et kontrollida juurdepääsu Teie Pihutootele ja arvutisüsteemile,
millega koos see töötab. Piiramata eeltoodut, nõustute valima tugevad salasõnad ja tagama kõigi Teie
BlackBerry Lahendusele või selle mis tahes osale juurdepääsemiseks kasutatavate salasõnade
turvalisuse ja konfidentsiaalsuse, sealhulgas salasõnad, mida kasutatakse pääsemaks ligi mis tahes
kontole, mis on loodud seoses Teie BlackBerry Lahendusega. Lisaks nõustute, et Te olete vastutav
kogu tegevuse eest, mis leiab aset kasutades Teie salasõnu, Teie kontodel või läbi Teie kontode,

sealhulgas mis tahes rahaliste tasude või muude kohustuste eest, mis on vastava tegevusega seotud. Te
nõustute RIM’i viivitamatult teavitama Teie BlackBerry Lahenduse mis tahes osa, sealhulgas Teie
BlackBerry Lahenduse mis tahes osa salasõnade, mis tahes volitamata kasutamisest kontakteerudes
RIM Kasutajatoega (kontaktandmed asuvad aadressil www.blackberry.com/support). RIM võib
rakendada selliseid meetmeid, mida peab pärast vastava teate saamist sobivateks, kuid ei ole
kohustatud midagi ette võtma. Te nõustute, et RIM’i teavitamine vastavalt ülaltoodule ei vabasta Teid
vastutusest mis tahes tegevuse eest, mis leiab aset kasutades Teie salasõnu või Teie kontodel või läbi
Teie kontode.
14. Kaotatud/varastatud seadmete vahetamine; varukoopiad ja andmete kustutamine.
(a) Kadunud/varastatud seadmed. Kui Te arvate, et Teie Pihutoode on varastatud, peaksite
ühendust võtma kohalike õiguskaitseorganitega. Kui Teie Pihutoode on kadunud või kui
Te arvate, et see on varastatud ja Te olete registreerinud oma Pihutoote RIM Teenuses,
näiteks BlackBerry Protect, mis võimaldab seadme asukoha määramise, lukustamise või
andmete kustutamise funktsioone, peaksite kasutama vastavat RIM Teenust, et üritada
oma Pihutoote asukohta tuvastada või sellelt andmed kustutada. Hoolimata eeltoodust ja
piiramata Punktis 22 sätestatud üldisi vastutuse piiranguid, ei saa RIM ega selle
sidusettevõtjad tagada: (i) vastavate asukohateenuste kaudu saadavalolevate
asukohaandmete ega mis tahes muude andmete kättesaadavust, täpsust, täielikkust,
usaldusväärsust ega ajakohasust; ega (ii) vastavate teenuste kaugjuhtimise teel
kustutamise, kauglukustamise või muu funktsioon sooritatakse edukalt, kuna Teie
Sideteenuste Pakkuja Sideteenuse levi, Teie Pihutoote seisukord ja süsteemiressursid ei
pruugi olla tagatud vastava taotluse esitamise hetkel.
(b) Varukoopiad ja andmete kustutamine. RIM soovitab, eeldusel, et Teil on õigused või
litsentsid, mis on selleks nõutavad, et Te teete kõikidest e-kirjadest, kogu Sisust ja
Kolmanda Isiku Tarkvarast, mille Te omandate ja/või muudest andmetest oma Pihutootel
regulaarselt varukoopiaid, kuna mitmetel juhtudel vastavaid andmeid ei säilitata ega
varundata RIM’i poolt ega nimel. Kui Te annate mis tahes põhjusel oma Pihutoote
kellelegi üle (nii nagu on BlackBerry Lahenduse Litsentsilepingus lubatud), sealhulgas
seoses Teie Pihutoote hooldusega, ja kui Te ei kustuta kõiki andmeid oma Pihutootelt ja
ei eemalda kogu laiendatavat mälu, on vastavad andmed nähtavad isikule, kes vastava
Pihutoote endale saab. Kui Teie Pihutoode tagastatakse Teile pärast seda, kui andmed on
sellelt kustutatud ja see on üle antud, näiteks pärast Teie Pihutoote hooldust, peate Te
taasinstalleerima mis tahes tarkvara, mis ei olnud tarnimisel Pihutootega kaasas.
(c) Eraldatud seade. Teatud RIM Teenused, nagu näiteks BlackBerry Protect ja BlackBerry
Internet Service, lubavad Teil oma Pihutoote vastavast RIM Teenusest eraldada. Kui Teie
Pihutoode on kadunud, varastatud või kui Te annate oma Pihutoote mis tahes põhjusel üle
või kui Te ei soovi enam, et Teie Pihutoode oleks vastava(te) RIM Teenus(t)ega seotud,
olete vastutav oma Pihutoote eraldamise eest vastava(te)st RIM Teenus(t)est.
15. Konfidentsiaalsus ja pöördprojekteerimise keeld. Te tunnistate ja nõustute, et Teie BlackBerry
Lahendus: (a) arendati RIM ja/või RIM kontserni poolt pikaajalise perioodi vältel ja suuri kulutusi
tehes; ja (b) RIM Tooted, RIM Teenused, Tarkvara ja seonduvad CAL’d, sealhulgas Beetatooted,
sisaldavad konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas RIM, RIM kontserni ja nende vastavate
tarnijate ärisaladusi. Piiramata eeltoodut, kuulub Beetatoodete puhul konfidentsiaalse informatsiooni
hulka tarkvara ja riistvara välimus, tunnetus, sooritusvõime, spetsifikatsioonid, omadused ja
funktsioonid, millist informatsiooni ei tohi arutada ega näidata avalikult Teie ega Teie Volitatud
Kasutajate poolt mis tahes moel kuni see lastakse avalikult RIM’i poolt välja. Käesolev Leping ei
anna Teile õigust saada RIM’lt, selle sidusettevõtjatelt või selle levitajatelt mis tahes Tarkvara, RIM
Teenuste, Kolmanda Isiku Objektide ega Kolmanda Isiku Teenuste lähtekoodi, ja Te kinnitate, et,
välja arvatud juhtumite puhul, kus seadus otseselt välistab RIM’i õiguse keelata sellised tegevused, ei
Teie ega Teie Volitatud Kasutajad ei muuda, modifitseeri, kohanda, teisenda, tõlgi ega moonuta
Tarkvara ja/või sellega seotud CAL-e, RIM Teenuseid, Kolmanda Isiku Objekte ega Kolmanda Isiku
Teenuseid ega pöördprojekteeri neid, ega ürita sooritada nimetatud toiminguid või lubada, volitada või
julgustada mis tahes kolmandat isikut seda tegema või loovutada sellisele isikule oma vastava

võimaluse. Käesoleva Lepingu mõttes sisaldab mõiste „Pöördprojekteerimine“ mis tahes
pöörprojekteerimistoimingut, andmete, tarkvara (sealhulgas liideste, protokollide ja mis tahes muude
andmete, mis sisalduvad või mida kasutatakse koos programmidega, mida võidakse, kuid ei pruugita,
tehnilises mõttes pidada tarkvarakoodiks), teenuse, või riistvara või mis tahes meetodi või protsessi,
millega omandatakse või teisendatakse mis tahes informatsioon, andmed või tarkvara ühest vormist
inimese jaoks loetavaks vormiks, tõlkimist, lahti võtmist, dekrüpteerimist ja osadeks võtmist
(sealhulgas mis tahes „RAM/ROM või püsimälu dampimist“, „kaabli või traadita ühenduse
nuhutamist“, „musta kasti“ pöördprojekteerimist).
16. Tähtaeg. Käesolev Leping jõustub alates Teie nõustumisest olla seotud käesoleva Lepingu
tingimustega (nagu kirjeldatud ülaltoodud preambulas) ja kehtib kuni lõpetamiseni kooskõlas
käesolevas Lepingus sätestatuga.
17. Õiguskaitsevahendid ja lõpetamine.
Lisaks RIM’i mis tahes muudele käesolevas Lepingus sätestatud õigustele ja õiguskaitsevahenditele:
(a) Kui Teie või Teie Volitatud Kasutajad rikuvad käesolevat Lepingut on RIM’l või selle
agendil õigus, kuid mitte kohustus, võtta kasutusele teatud meetmed vastavalt oma
äranägemisele. Vastavad meetmed võivad hõlmata Sisu ajutist või püsivat eemaldamist,
Interneti teabeedastuste blokeerimist või osalist blokeerimist ja/või kogu Teie BlackBerry
Lahenduse või Teie BlackBerry Lahendusega kasutatava Kolmanda Isiku Objekti või
nende mis tahes osa viivitamatut peatamist või lõpetamist
(b) RIM võib, lisaks oma kõigile käesolevas Lepingus või seaduses sätestatud õigustele ja
õiguskaitsevahenditele: (i) viivitamatult lõpetada käesoleva Lepingu ja mis tahes muu
litsentsilepingu Teie ja RIM vahel mis tahes osa puhul Teie BlackBerry Lahendusest,
mida Teie või Teie Volitatud Kasutajad koos Tarkvaraga kasutavad, kui Te rikute
käesolevat Lepingut, selle mis tahes Lisa või muud lepingut, mis Teie ja RIM’i või RIM’i
sidusettevõtja vahel kehtib, sealhulgas jättes maksmata mis tahes tasud kolmekümne (30)
päeva jooksul pärast nende muutumist sissenõutavaks; ja/või (ii) lõpetada mis tahes RIM
Teenus(t)e pakkumise Teile või Teie Volitatud Kasutajatele seoses Teie BlackBerry
Lahendusega. Kui Te olete esitanud RIM’le täpsed kontaktandmed, teeb RIM äriliselt
mõistlikud pingutused, et teavitada Teid lõpetamisest ette.
(c) Kui mis tahes BlackBerry Pihutoodete Tarkvara on loodud võimaldamaks Teile
juurdepääsu konkreetse(te)le Kolmanda Isiku Teenus(t)ele ja vastav(ad) Kolmanda Isiku
Teenus(ed) ei ole enam Teie jaoks mis tahes põhjusel kasutatav(ad), on RIM’l õigus, kuid
mitte kohustus, lõpetada Teie litsents vastava BlackBerry Pihutoodete Tarkvara
kasutamiseks mis tahes ajal, Teid teavitades või teavitamata; kuid, kui see on võimalik,
teeb RIM äriliselt mõistlikud pingutused, et teavitada Teid lõpetamisest. Kui Te olete
RIM’le vastava BlackBerry Pihutoodete Tarkvara eest maksnud ja pole käesolevat
Lepingut rikkunud, võib Teil olla õigus saada tagasi kogu summa või osa summast, mille
RIM’le vastava BlackBerry Pihutoodete Tarkvara eest maksite vastavalt RIM’i vastaval
hetkel kehtivale raha tagastamise poliitikale BlackBerry Pihutoodete Tarkvara kohta.
Vastav tagastus, kui midagi tagastamisele kuulub, on Teie ainus õigus ja RIM’i ainus
kohustus Teie ees juhul, kui vastav litsents lõpetatakse.
(d) Lisaks on RIM’l õigus käesolev Leping üles öelda ja/või viivitamatult lõpetada RIM
Teenus(t)e osutamine ilma igasuguse vastutuse tekkimiseta Teie või Teie Volitatud
Kasutajate ees, kui RIM’i takistab mis tahes RIM Teenuseid täismahus või osaliselt
osutamast mis tahes seadus, regulatsioon, nõudmine või otsus, mis on välja antud mis
tahes kohtu- või muu valitsusasutuse poolt, või kui valitsusasutuse või -osakonna
teadaanne keelab RIM’l täismahus või osaliselt RIM Teenuse osutamise. Miskit
käesolevas dokumendis ei tohi tõlgendada nii nagu kohustaks see RIM’i taotlema mis
tahes vastavast seadusest, regulatsioonist või piirangust loobumist või taotlema mis tahes
kohtumääruse läbivaatamist või kaebama seda edasi. Kui see on võimalik, teeb RIM
mõistlikud pingutused, et teavitada Teid RIM Tasulise Teenuse puhul kolmkümmend
(30) päeva vastavast lõpetamisest või peatamisest ette.

(e) Kui käesolevas dokumendis pole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, ei ole RIM’l mis tahes
vastutust Teie ega Teie Volitatud Kasutajate ees tulenevalt Lepingu või käesolevas
dokumendis sätestatud mis tahes õiguse või litsentsi lõpetamisest kooskõlas käesoleva
Lepinguga.
(f) Mis tahes lõpetamine RIM’i poolt käesoleva Lepingu alusel on kehtiv ilma, et RIM peaks
Teie jurisdiktsioonis hankima mis tahes kohtulikku või administratiivset nõusolekut,
heakskiitu või otsust.
18. Lõpetamise tagajärjed. Käesoleva Lepingu või Teile mis tahes RIM Teenuse osutamise mis tahes
põhjusel lõpetamise korral, või kui Teie tellimus või Tarkvara või mis tahes RIM Teenuse tasuta
katseperiood saab läbi või Beetatoodete testiperiood lõpeb või lõpetatakse: (a) Te lõpetate
viivitamatult Tarkvara ja RIM Teenuste, või juhul, kui käesolevat Lepingut ei lõpetata, siis Tarkvara
selle komponendi, mille suhtes litsents, või RIM Teenuste puhul on lõpetatud vastava RIM Teenuse
pakkumine, on lõpetatud või lõppenud, igasuguse kasutamise ja tagastate sellise Tarkvara kõik
koopiad, ja Beetatoodete puhul kogu Beetariistvara, mis on Teie ja/või Teie Volitatud Kasutajate
valduses või kontrolli all; ja (b) RIM’l on õigus blokeerida igasugune sellise Tarkvarani ja RIM
Teenuseni ja sellelt Tarkvaralt ja RIM Teenuselt toimuv andmeedastus ilma Teid teavitamata. Mis
tahes konto lõpetamisel, mida Te võite RIM’s omada, volitate Te RIM’i ilma Teid teavitamata
kustutama sellise kontoga seonduvad mis tahes failid, programmid, andmed ja e-kirjad. Te olete
kohustatud tasuma kõik summad, mis on muutunud sissenõutavaks lõpetamise jõustumise kuupäevaks
seoses asjassepuutuva Tarkvaraga, RIM Teenustega ja Kolmanda Isiku Objektidega, sealhulgas
summad, mis kogutakse Teie volitatud makseviisi kaudu. Käesoleva Lepingu RIM’i poolt
ülesütlemise korral kooskõlas käesoleva Lepinguga, olete Te kohustatud RIM’le tasuma kõik tasud
(sealhulgas mõistlikud õigusabikulud) ja nendega seonduvad kulutused, mida RIM kandis seoses talle
siinkohas ette nähtud õiguste teostamisega. Arvestamata ülaltoodud, võib Tarkvara tagastamine
osutuda Tarkvara omaduste tõttu võimatuks selle integreerituse tõttu Teie poolt omatavasse
riistvarasse (nagu näiteks Pihutoode) ja/või kuna Tarkvara võib olla salvestatud lauaarvutisse või
serverisse nii, et kõik, mida Te saaksite tagastada, oleks Tarkvara järjekordne paljundus. Sellisel juhul
palume täiendavate juhiste saamiseks ühendust võtta RIM’ga aadressil legalinfo@rim.com.
19. Hüvitamine/Vastutus. Te olete kohustatud tasuma hüvitise RIM’le, RIM’i kontsernile, RIM’ga
seotud isikutele, RIM’i tarnijatele, õigusjärglastele, agentidele, volitatud levitajatele (sealhulgas
Sideteenuste Pakkujad) ja määratud isikutele ning neist igaühe direktoritele, juhtkondade liikmetele,
töötajatele ja sõltumatutele töövõtjatele (igaüks nimetatud „RIM Hüvitise Subjekt“) mis tahes kahjude,
kaotuste, kulude ja kulutuste eest (sealhulgas mõistlike õigusabikulude eest), mida RIM Hüvitise
Subjekt on kandnud, ja RIM Hüvitise Subjekti nõudmisel omal kulul kaitsma mis tahes kolmanda
isiku nõude või menetluse vastu, mis on esitatud RIM Hüvitise Subjekti suhtes, seoses: (a) patendi või
teiste intellektuaalse omandi õiguste või varaliste õiguste, mis tõusetuvad mis tahes seadme (muu kui
BlackBerry Pihutoode), süsteemi või teenuse kasutamisest koos või kombineerituna Teie BlackBerry
Lahenduse või selle osaga, rikkumisega, (b) Teie poolt käesoleva Lepingu või käesoleva Lepingu mis
tahes Lisa rikkumisest. Ükski siinkohal RIM’le võimaldatud õiguskaitsevahenditest ei ole mõeldud
välja arvama mis tahes teist siinkohal või seadusega või õiglase asjaajamise poolt ette nähtud
õiguskaitsevahendit, ega tohi sellisena tõlgendada, vaid kõiki selliseid õiguskaitsevahendeid saab
kasutada kumulatiivselt.
20. Tarkvara ja tootegarantii piiramine.
(a) Tarkvara.
(i)
Kui üheksakümne (90) päevase perioodi jooksul alates Tarkvara Teile
üleandmisest („Garantiiperiood“), RIM või mis tahes RIM’i volitatud edasimüüja
poolt üleantud Tarkvara ei ole võimeline täitma funktsioone, mis on kirjeldatud
vastava
Tarkvaraobjekti
standardses
lõppkasutaja
Dokumentatsioonis
(„Spetsifikatsioonid“), kui seda on kasutatud vastavalt RIM’i poolt avaldatud iga
spetsiifilise Tarkvara liigi ja versiooni kohta käiva Dokumentatsiooniga koos Teie
BlackBerry Lahenduse teiste muutmata osadega, kohustub RIM, oma ainuisikulisel
valikul ja äranägemisel, kas tegema mõistlikke pingutusi paranduste teostamiseks

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vi)

või tegema selle probleemi kohta Teie jaoks ajutise lahenduse („workaround“)
(millised parandused või ajutised lahendused võidakse Teile RIM’i poolt pakkuda
RIM’i mõistliku valikuõiguse alusel ühel või mitmel erineval viisil, sealhulgas,
telefoni või e-posti kaudu toimuva ja Teile pakutava klienditoe raames,
üldkasutatava tarkvara veaparanduse avalikustamise kaudu või RIM’i
internetileheküljel või mis tahes muul RIM’i poolt Teile teada antaval viisil) või
võimaldama Teie poolt asjakohase Tarkvara eest makstud ühekordsete tasude
tagastamise, kui Te lõpetate Tarkvara kasutamise ja infokandja, millel Tarkvara oli
Teile kättesaadavaks tehtud ja kõik sellega seonduvad pakendid tagastatakse
RIM’le vastavuses Teie tavapärase garantii raames tagastamise protseduuriga (mis
võib olla kas läbi teie Sideteenuse Pakkuja, kui asjakohane, või läbi ostupunkti)
Garantiiperioodi jooksul ja koos ostu tõendavate dokumentidega.
Arvestamata mis tahes käesolevas Lepingus sisalduvaid vastupidised sätteid, on
kõik tasuta uuendused, täiendused ja Beetatarkvara Teile võimaldatud
„SELLISENA, NAGU ON“ ilma igasuguste garantiideta.
Uuendustele ja täiendustele, mille eest Te olete tasunud täiendavaid litsentsitasusid,
laieneb ülaltoodud garantii, mis kehtib üheksakümne (90) päevase perioodi jooksul
alates Teile mis tahes Tarkvara täienduse üleandmise kuupäevast.
Ülaltoodud kohustus ei kehti, kui Tarkvara suutmatus täita Spetsifikatsioonides
kirjeldatud funktsioone on tingitud järgmistest põhjustest: (A) Tarkvara kasutamine
viisil, mis on vastuolus mis tahes Teie kohustustega, mis on sätestatud käesolevas
Lepingus või viisil, mis on vastuolus eeskirjadega, sealhulgas ohutuseeskirjadega,
mis on RIM’i poolt märgitud Tarkvara iga spetsiifilise liigi ja versiooni kohta
käivas Dokumentatsioonis; või (B) rike või muu probleem, mis on seotud riistvara,
võrgu, tarkvara või kommunikatsioonisüsteemiga (sealhulgas sellised rikked, mis
on tingitud defektsetest Kolmanda Isiku Pihutoodetest) (puudustega BlackBerry
seadmete remont toimub vastavalt nende RIM Toodete garantii- ja/või
kasutajatoelepingutele); või (C) mis tahes Tarkvarale mõju avaldav väline faktor,
sealhulgas infokandja, millel Tarkvara on kättesaadavaks tehtud, näiteks õnnetus,
katastroof, elektristaatiline löök, tulekahju, üleujutus, pikselöök, vesi või tuul,
tarkvarale, välja arvatud Tarkvarale, omistatavad vigade parandused, või RIM’i
kooskõlastuseta teostatud paranduste või modifitseerimiste tõttu tekkinud defektid.
Selguse mõttes, kui kohaldatav õigus ei nõua teisiti, laieneb käesolev kinnitus
BlackBerry Pihutoodete Tarkvarale, mis sisaldub uutes Pihutoodetes ja ei laiene
BlackBerry Pihutoodete Tarkvarale, mis sisaldub kasutatud või taastatud
Pihutoodetes.
Garantiisid järelturu Tarkvara täiendavate komponentide tasuta allalaadimise või
BlackBerry Serveri Tarkvara tasuta võimaldamise kohta ei anta. Kui mis tahes
selline Tarkvara komponent ei funktsioneeri vastavuses selle Dokumentatsiooniga
või üheksakümne (90) päeva jooksul alates selle Teie poolt oma Pihutootele või
arvutile, kui asjakohane, salvestamise kuupäevast, võite Te ühendust võtta RIM’ga
ja RIM kohustub identifitseerima toe, kui see eksisteerib, mis on sellise Tarkvara
jaoks kättesaadav (millist tuge võidakse Teile RIM’i poolt pakkuda RIM’i
mõistliku äranägemise alusel ühel või mitmel erineval viisil, sealhulgas, telefoni
või e-posti kaudu toimuva ja Teile pakutava klienditoe raames, üldkasutatava
tarkvara veaparanduse avalikustamise kaudu või RIM’i internetileheküljel või mis
tahes muul RIM’i poolt Teile teada antaval viisil).
Te tunnistate ja nõustute, et juhtumitel, kus selline Tarkvara on välja töötatud, et
teha Teie jaoks võimalikuks ligipääs Kolmanda Isiku Objektide või Kolmanda
Isiku Teenuste juurde, VÕIB RIM’L OLLA PIIRATUD KONTROLL SELLISTE
KOLMANDA ISIKU TOODETE VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTE
FUNKTSIONAALSUSE VÕI TOIMIMISE VÕI MITTETOIMIMISE ÜLE VÕI
SELLINE KONTROLL VÕIB HOOPIS PUUDUDA, JA RIM EI PRUUGI OLLA
VÕIMELINE PAKKUMA TEIL SELLISE TARKVARAGA VÕIMALIKULT
TEKKIVA PROBLEEMI PUHUL VEAPARANDUST VÕI AJUTIST

LAHENDUST. RIM ei anna garantiisid Kolmanda Isiku Objektidele ega
Kolmanda Isiku Teenustele ja seoses nendega peaksite pöörduma vastavate
Kolmanda Isiku Objektide või Kolmanda Isiku Teenuste objektide või teenuste
pakkujate poole, et saada garantii toodete või teenuste nõuetelevastavuse kohta.
Garantiid võivad tootjate vahel ja isegi ühe tootja puhul erinevate jurisdiktsioonide
vahel erineda. Peaksite uurima asjassepuutuvat dokumentatsiooni või pakkuja
tingimusi, et saada teada, millist tuge pakkuja mis tahes konkreetsele objektile või
oma teenustele võimaldab ja millised on Teie õigused seoses kasutajatoe ja
garantiidega.
(viii) Käesolev Punkt sätestab RIM’i ainsad kohustused ja Teie ainsa õiguskaitsevahendi
seoses Tarkvaraga ja selle defektide, vigade, probleemide või Tarkvara kohta antud
ja siinkohas sätestatud garantii rikkumisega
(b) Toode/Tooted. Toote vastutuse piirang ja/või garantii kaupade nõuetele vastavuse osas,
kui üldse, RIM Toote/Toodete suhtes („Piiratud Tootegarantii“) on sätestatud vastavas
Dokumentatsioonis. Piiratud Tootegarantii on RIM’i eksklusiivne garantii mis tahes
RIMtootele, mis müüakse käesoleva Lepingu tingimuste kohaselt ning see näeb ette Teie
ainsa õiguskaitsevahendi RIM’i Toodete osas ja Piiratud Tootegarantii mis tahes
rikkumise suhtes. Käesolevas Lepingus pealkirja „Üldsätted“ (Punkt 29) kandva
alajaotuse järgnevad alapunktid on lisatud viidates Piiratud Tootegarantii tingimustele,
muudetuna ulatuses, mis on vajalik et laieneda Piiratud Tootegarantiile: „Loobumine
rikkumise korral“ (alapunkt 29(b)), „Kehtima jäämine“ (alapunkt 29(c)), „Eraldatavus“
(alapunkt 29(e)), „Keel“ (alapunkt 29(f)) ja „Kogu leping“ (alapunkt 29(h)). Märkides ära
oma nõustumise käesoleva Lepinguga vastavalt eespool märgitule, Te tunnistate et olete
tutvunud Piiratud Tootegarantiiga ja nõustute selle tingimustega. Selguse mõttes, välja
arvates ulatuses, milles seda nõuab kohalduv õigus, kehtib „Tootegarantii“ üksnes RIM’i
uue Toote/uute Toodete suhtes ja mis tahes taastatud RIM Tootele/Toodetele kehtib vaid
sellise „Piiratud Tootegarantii“ jääk (kui üldse).
21. Garantiiperioodijärgne Tugi. Kui Te soovite saada RIM’lt tugiteenuseid pärast garantiiperioodi
möödumist, võtke palun ühendust RIM’ga aadressil sales@blackberry.com (või mis tahes muul
aadressil, mis on märgitud aadressil http://www.blackberry.com/legal/) või Teie Sideteenuse
Pakkujaga. Kui Teie nimel hostib Teie Tarkvara kolmas isik („Hostiv Isik“) ja Te soovite, et Hostiv
Isik saaks Teie nimel RIM’lt Tarkvara tuge, siis kas Teil või Hostival Isikul peab olema RIM’ga
sõlmitud toeteenuse leping spetsiifiliste Tarkvara komponentide kohta, mis on vajalikud Teie
Volitatud Kasutajate arvu jaoks, ning Te peate aeg-ajalt RIM’le teada andma värsked andmed Teie
nimel hostitavast Tarkvarast saates e-kirja aadressile sales@blackberry.com (või mis tahes muul
aadressil, mis on märgitud http://www.blackberry.com/legal/), milles identifitseeritakse Tarkvara, Teie
poolt litsentsitud koopiate arv, koos SRPID-de ja CAL-ga, kui see on asjakohane. Tugi Teie
BlackBerry Lahendusele ei pruugi teatud Sideteenuse Pakkujate kaudu kättesaadav olla.
22. Nõuete piirangud.
OSADE JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI LUBA VASTUTUSE PIIRAMIST EGA
KINNITUSTE, TINGIMUSTE VÕI GARANTIIDE VÄLISTAMIST TARBIJATEGA SÕLMITUD
LEPINGUTES JA KUI TE OLETE TARBIJA, SIIS SELLISED VÄLISTUSED EI PRUUGI TEILE
VASTAVAS ULATUSES KOHALDUDA.
(a)

Üldised kinnitused.
(i) KÕIK MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED TINGIMUSED, GARANTIID VÕI
KINNITUSED, SEALHULGAS MIS TAHES TINGIMUSED, GARANTIID VÕI
KINNITUSED, MIS ON SEOTUD KESTVUSEGA, SOBIVUSEGA ERILISEKS
OTSTARBEKSKS VÕI KASUTUSEKS, VASTAVUSEGA KAUBANDUSLIKELE
NÕUETELE, KAUBANDANDUSLIKU KVALITEEDIGA, MITTE-RIKKUMISEGA,
RAHULDAVA KVALITEEDIGA VÕI OMANDIÕIGUSEGA VÕI MIS TULENEVAD

SEADUSEST VÕI TAVAST VÕI PRAKTIKAST VÕI KAUBANDUSLIKEST
TAVADEST, NING KÕIK MUUD MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED
KINNITUSED, TINGIMUSED VÕI GARANTIID ON KÄESOLEVAGA
VÄLISTATUD
KOHALDUVATE
SEADUSTE
ALUSEL
LUBATUD
MAKSIMAALSES ULATUSES, KUI KÄESOLEVAS LEPINGUS EI OLE
SÄTESTATUD TEISITI.
(b)

RIM Teenus(ed).
(i) VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MILLES SEE ON KOHALDUVAS ÕIGUSES
KONKREETSELT KEELATUD, PAKUTAKSE IGA RIM TEENUST VÕI
VÕIMALDATAKSE SELLELE JUURDE PÄÄSU „SELLISENA, NAGU ON“ JA
„SELLISENA NAGU KÄTTESAADAV“ ILMA RIM’I POOLSE MIS TAHES LIIKI
TINGIMUSE, KINNITUSE EGA GARANTIITA JA, ARVESTADES PUNKTIGA
23(b), EI OLE RIM’L MIS TAHES VASTUTUST TEIE EES EGA MIS TAHES
KOLMANDA ISIKU EES, KES ESITAB NÕUDE TEILE VÕI TEIE KAUDU SEOSES
MIS TAHES RIM TEENUSEGA, MIS EI OLE RIM TASULINE TEENUS.
(ii) VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MILLES SEE ON KOHALDUVAS ÕIGUSES
KONKREETSELT KEELATUD, EI KINNITA RIM EGA ANNA MIS TAHES MUUD
SARNAST MIS TAHES LIIKI GARANTIID, ET MIS TAHES RIM TEENUS ON
KASUTATAV VÕI TOIMIB KATKESTUSTETA, ET MIS TAHES RIM TEENUS ON
TULEVIKUS KÄTTESAADAV VÕI ET MIS TAHES SÕNUMEID, SISU VÕI
INFORMATSIOONI, MILLE TE SAADATE VÕI VASTU VÕTATE VÕI SÄILITATE
VÕI MIDA SÄILITATAKSE TEIE NIMEL, EI KAOTATA ÄRA, KUSTUTATA EGA
RIKUTA EGA TAGA SELLE TÄPSUST, SAATMIST RIKKUMATA KUJUL VÕI
MÕISTLIKUL AJAL.

(c)

Kolmanda Isiku Objektid ja Kolmanda Isiku Teenused, viidatud saidid.
(i) KOLMANDA ISIKU TEENUSED JA KOLMANDA ISIKU OBJEKTID EI OLE RIM’I
KONTROLLI ALL, RIM EI TOETA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU OBJEKTE
EGA KOLMANDA ISIKU TEENUSEID, JA RIM EI VASTUTA TEIE POOLT MIS
TAHES KOLMANDA ISIKU TEENUSTE VÕI KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDE
VALIKU, KASUTAMISE, JUURDEPÄÄSU VÕI RAKENDAMISE EEST, VÄLJA
ARVATUD ULATUSES, MILLES SEE ON KOHALDUVA SEADUSE KOHASELT
KONKREETSELT KEELATUD.
(ii) EELTOODU KOHALDUB HOOLIMATA SELLEST: (A) KUIDAS TE OMANDATE
VÕI SAATE JUURDEPÄÄSU KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDELE JA/VÕI
KOLMANDA ISIKU TEENUSTELE, S.T. KAS SÕLTUMATA VÕI LÄBI RIM’I VÕI
TEIE SIDETEENUSE PAKKUJA; (B) KAS MIS TAHES SELLISED KOLMANDA
ISIKU OBJEKTID VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSED (SEALHULGAS
SIDETEENUSED) ON VAJALIKUD, ET KASUTADA KOGU VÕI MIS TAHES OSA
TEIE BLACKBERRY LAHENDUSEST; VÕI (C) KAS TE OMANDATE VÕI SAATE
JUURDEPÄÄSU SELLISTELE KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDELE VÕI
KOLMANDA ISIKU TEENUSTELE PIHUTOOTE KAUDU, SEALHULGAS LÄBI
BRAUSERI VÕI RIME POE TARKVARA, MIDA VÕIDAKSE TARNIDA
BLACKBERRY PIHUTOODETE TARKVARA OSANA, VÕI LÄBI BLACKBERRY
PIHUTOODETE
TARKVARA
JÄRELTURUL
ALLALAADIMISE,
MIS
LIHTSUSTAB TEIE JUURDEPÄÄSU TEATUD KOLMANDA ISIKU TEENUSTELE
JA/VÕI KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDELE, VÕI LINKIDE KAUDU
KONKREETSELE KOLMANDA ISIKU TARKVARALE VÕI KOLMANDA ISIKU
VEEBISAIDILE JA/VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTELE, MIS ON TEILE
KÄTTESAADAVAKS TEHTUD IKOONIDE VÕI JÄRJEHOIDJATE ABIL TEIE
PIHUTOOTES, VÕI MIS TAHES MUUL VIISIL, SEALHULGAS TEISTEL
VEEBISAITIDEL VÕI LÄBI INFORMATSIOONI, MILLELE ON JUURDE

PÄÄSETUD TEIE PIHUTOODET KASUTADES VÕI MIDA ON PAKUTUD TEILE
RIM’I VÕI SIDETEENUSE PAKKUJA POOLT.
(iii) ILMA EELTOODUT PIIRAMATA, VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MILLES SEE
ON KOHALDUVA SEADUSE KOHASELT KONKREETSELT KEELATUD, ON
KÕIK KOLMANDA ISIKU OBJEKTID JA KOLMANDA ISIKU TEENUSED RIM’I
POOLT PAKUTAVAD VÕI KÄTTESAADAVAKS TEHTUD VÕI TEIE POOLT
MUUL
VIISIL
KASUTATAVAD
SAMAAEGSELT
BLACKBERRY
LAHENDUSEGA „SELLISENA, NAGU ON“ JA „SELLISENA, NAGU
KÄTTESAADAV“ ALUSEL ILMA MIS TAHES TINGIMUSE, KINNITUSE VÕI
GARANTIITA, NING RIM EI VASTUTA MIS TAHES VIISIL TEIE EGA MIS
TAHES KOLMANDA ISIKU EES, KES ESITAB NÕUDE TEILE VÕI TEIE KAUDU,
MIS TAHES PROBLEEMI EEST SEOSES KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDE VÕI
KOLMANDA ISIKU TEENUSTEGA, SEALHULGAS: (A) SELLISTE KOLMANDA
ISIKU OBJEKTIDE VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTE VÕI ÜKSNES TAOLISE
JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAMISEKS LOODUD TARKVARA MIS TAHES OSA
TÄPSUSE, ÜLEKANDE, ÕIGEAEGSUSE VÕI JÄTKUVA KÄTTESAADAVUSE
EEST; (B) KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDE VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTE
TÄITMISE VÕI MITTETÄITMISE EEST; VÕI (C) KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDE
VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTE KOOSTÖÖVÕIME EEST KOGU VÕI MIS
TAHES OSAGA TEIE BLACKBERRY LAHENDUSEST; VÕI (D) MIS TAHES
KOLMANDA ISIKU TEGUDE VÕI TEGEVUSETUSE EEST SEOSES KOLMANDA
ISIKU OBJEKTIDEGA VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTEGA, SEALHULGAS
SEOSES KOLMANDA ISIKU POOLT TEIE ANDMETE KASUTAMISEGA.
(iv) ILMA EELTOODUT PIIRAMATA, TE NÕUSTUTE, ET RIM EI VASTUTA MIS
TAHES VIIRUSTE EGA MIS TAHES ÄHVARDAVATE, LAIMAVATE, NILBETE,
ÕIGUSI RIKKUVATE, SOLVAVATE VÕI EBASEADUSLIKE KOLMANDA ISIKU
TEENUSTE, KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDE EEST VÕI MIS TAHES
KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDE VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTE VÕI
NENDE ÜLEKANDMISE EEST, MIS RIKUVAD MIS TAHES KOLMANDA ISIKU
INTELLEKTUAALSET OMANDIT, VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MILLES SEE
ON KOHALDUVA SEADUSE KOHASELT KONKREETSELT KEELATUD. TEIE
POOLT MIS TAHES NÕUDE ESITAMINE SELLISEL JUHUL SEOSES MIS TAHES
KOLMANDA ISIKU OBJEKTIDE VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTEGA ON
VÕIMALIK ÜKSNES VASTAVA KOLMANDA ISIKU VASTU.
(d)

Missioonikriitilised rakendused. TEIE BLACKBERRY LAHENDUS JA SELLE MIS
TAHES OSA EI OLE SOBIV KASUTAMISEKS MISSIOONIKRIITILISTES
RAKENDUSTES EGA OHTLIKES KESKKONDADES VÕI KESKKONDADES MIS
NÕUAVAD TÕRKEKINDLAT KONTROLLI VÕI TÖÖKORDA, SEALHULGAS
TUUMARAJATISTE
TALITLUSES,
ÕHUSÕIDUKITE
JUHTIMISJA
SIDESÜSTEEMIDES,
LENNULIIKLUSE
KONTROLLIS,
ELUTEGEVUST
TOETAVATES SÜSTEEMIDES, RELVASÜSTEEMIDES, HÄDAPOSITSIONEERIMISE
VÕI MUUDES HÄDAABI TEENUSTES. TE KINNITATE, ET TE SÄILITATE
ADEKVAATSE ANDMETAASTE JA VARUNDAMISE SÜSTEEMID NING: (i)
KASUTAMISE VÕI TEENUSE KATKEMISE KORRAL; VÕI (ii) RASKUSTE VÕI
EKSIMUSTE KORRAL ANDMEÜLEKANDES; VÕI (iii) ANDMETE HÄVIMISE VÕI
RIKNEMISE KORRAL, TE NÕUSTUTE VIIVITAMATULT: LEEVENDAMA MIS
TAHES TEKKINUD KAHJU JA TEAVITAMA SELLISTEST ASJAOLUDEST RIM’I.
PIIRAMATA PUNKTIS 23 (a) SÄTESTATUD ÜLDIST KAHJUVASTUTUSE
PIIRANGUT, EI OLE RIM MIS TAHES JUHUL VASTUTAV MIS TAHES KAHJUDE
EEST, MIS TULENEVAD TEIE POOLT TEIE BLACKBERRY LAHENDUSE VÕI SELLE
MIS TAHES OSA KASUTAMISE EEST MISSIOONIKRIITILISTES RAKENDUSTES
VÕI OHTLIKES KESKKONDADES VÕI KESKKONDADES, MIS NÕUAVAD

TÕRKEKINDLAT KONTROLLI VÕI TÖÖKORDA HOOLIMATA SELLEST, KAS
VASTAVAID KAHJUSID NÄHTI ETTE VÕI MITTE JA ISEGI, KUI RIM’I ON
VASTAVATE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.
(e)

Beetatooted. BEETATOOTED EI PRUUGI OLLA LUBATUD AVALIKKU KASUTUSSE
VÕI KINNITATUD, ET NAD VASTAVAD TEIE JURISDIKTSIOONI VALITSUSE VÕI
MUUDE
AMETIASUTUSTE
POOLT
JÕUSTATUD
EESKIRJADELE
VÕI
STANDARDITELE JA RIM EI ESITA MIS TAHES KINNITUST, ET VASTAV LUBA
VÕI KINNITUS HANGITAKSE. SELLEST TULENEVALT NÕUSTUTE, ET
BEETATOOTEID EI PAKUTA EGA TOHI PAKKUDA MÜÜGIKS VÕI RENDIKS EGA
NEID MÜÜA EGA RENTIDA KUNI VASTAV LUBA HANGITAKSE. BEETATOOTED
POLE MÕELDUD KASUTAMISEKS MIS TAHES TOOTMISKESKKONNAS EGA
MUUS KESKKONNAS, MILLES TE SÕLTUTE BEETATOODETE TÖÖVÕIMEST.
BEETATOOTED ON TARKVARA, TEENUSTE JA RIM TOODETE AVALIKU
VÄLJALASKE EELSED VERSIOONID JA POLE MÕELDUD JÄLJENDAMA EGA
NÄITAMA ÜLES SAMA TÖÖVÕIMET, KUI KAUBANDUSLIKULT VALMIS TOOTED
VÕI TEENUSED JA TE PEAKSITE TAGAMA, ET TE VARUNDATE REGULAARSELT
MIS TAHES ANDMEID, MIDA TE VASTAVATE MATERJALIDEGA KASUTATE.
LISAKS SISALDAVAD BEETATOOTED OMADUSI, FUNKTSIOONE VÕI
PROGRAMMEERIMISLIIDESEID TARKVARALE VÕI TEENUSTELE, MIS POLE
VEEL KAUBANDUSLIKULT KTÄTESAADAVAD. TE TUNNISTATE, ET VASTAVAID
BEETATOOTEID EGA NENDE MIS TAHES OSA EI PRUUGITA RIM POOLT
TULEVIKUS VÄLJA KUULUTADA VÕI KAUBANDUSLIKULT KÄTTESAADAVAKS
TEHA VÕI VÕIDAKSE TEHA KÄTTESAADAVAKS OLULISTE MUUDATUSTEGA JA
RIM’L POLE MIS TAHES OTSEST EGA KAUDSET KOHUSTUST TEIE EES
VASTAVAT TARKVARA VÕI TEENUSEID, BEETATOOTEID VÕI NENDE MIS
TAHES OSA VÄLJA KUULUTADA VÕI KÄTTESAADAVAKS TEHA. TE
TEADVUSTATE JA NÕUSTUTE, ET KOGU TESTIMINE, HINDAMINE JA
ARENDAMINE, MILLE SOORITATE BEETATOODETE JA NENDEGA SEONDUVA
TARKVARA JA TEENUSTE OSAS, SOORITATAKSE VAID TEIE ENDA RIISIKOL.

23. Vastutuse piirangud.
OSAD RIIGID EI LUBA PIIRATA EGA VÄLISTADA TAGAJÄRJEST TEKKINUD, KAUDSE
VÕI MUU KAHJU HÜVITAMIST TARBIJATEGA SÕLMITUD LEPINGUTES NING KUI TE
OLETE TARBIJA, SIIS KÄESOLEVAS PUNKTIS SÄTESTATUD PIIRANGUD JA
VÄLISTUSED EI PRUUGI TEIE SUHTES VASTAVAS ULATUSES KOHALDUDA.
(a)

VÕTTES ARVESSE KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSET
ULATUST
NING
KÄESOLEVAS
LEPINGUS
SÄTESTATUD
ÕIGUSKAITSEVAHENDEID, EI VASTUTA RIM MINGIL JUHUL MIS TAHES
ALLJÄRGNEVA KAHJUTÜÜBI EEST: TAGAJÄRJEST TEKKINUD, HOIATAV,
ETTENÄGEMATU,
KAUDNE,
ERILINE,
KARISTUSLIKU
ISELOOMUGA,
MORAALNE VÕI RASKENDATUD KAHJUHÜVITIS, KAHJUHÜVITIS SAAMATA
JÄÄNUD KASUMI VÕI TULUDE EEST, MIS TAHES OODATUD SÄÄSTUDE
REALISEERIMATA JÄTMISE EEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE EEST, ÄRITEABE
KAOTUSE EEST, ÄRIALASE VÕIMALUSE KAOTUSE EEST, VÕI ANDMETE
RIKKUMISE VÕI KAOTUSE VÕI ANDMETURBE RIKKUMISTE EEST, MIS TAHES
ANDMETE
ÜLEKANDMISE
VÕI
VASTUVÕTMISE
NURJUMISE
EEST,
PROBLEEMIDE EEST SEOSES MIS TAHES RAKENDUSTE KASUTAMISEL KOOS
TEIE BLACKBERRY LAHENDUSEGA VÕI MIS TULENEVAD MIS TAHES
MUUDATUSTEST VÕI ÜRITATUD MUUDATUSTEST TEIE BLACKBERRY
LAHENDUSES VÕI SELLE MIS TAHES OSAS, MIS TAHES TEISE ISIKU POOLT
PEALE RIM’I, MAASOLEKUAJA EEST, TEIE BLACBERRY LAHENDUSE VÕI SELLE
MIS TAHES OSA VÕI MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TEENUSTE VÕI KOLMANDA

ISIKU ESEMETE KASUTAMISE KAOTUSE EEST, ASENDUSKAUBA KULUDE EEST,
KATTE, VAHENDITE VÕI TEENUSTE KULUDE EEST, KAPITALIKULUDE VÕI MUU
SARNASE VARALISE KAHJU EEST, MIS ON TEKKINUD SEOSES KÄESOLEVA
LEPINGU VÕI TEIE BLACKBERRY LAHENDUSEGA, SEALHULGAS SELLE
KASUTAMISEGA, KASUTAMISE VÕIMATUSEGA VÕI SELLE TÖÖTAMISE VÕI
MITTETÖÖTAMISEGA, HOOLIMATA SELLEST, KAS SELLINE KAHJU OLI
ETTENÄHTAV VÕI MITTE, JA ISEGI JUHUL, KUI RIM’I ON TEAVITATUD SELLISE
KAHJU VÕIMALIKKUSEST.
(b)

Võttes arvesse kohalduva seadusega lubatud maksimaalset ulatust, ei ole RIM’i koguvastutus
mingil juhul suurem kui: (i) Teie poolt asjassepuutuvate RIM Toodete eest tasutud summa; (ii)
vastava asjassepuutuva Tarkvara osa eest tasutud summa; (iii) asjassepuutuva RIM Tasulise
Teenuse eest vastava perioodi eest tasutud summa; ja (iv) viis (5) Ameerika Ühendriikide
dollarit.

(c)

Võttes arvesse kohalduva seadusega lubatud maksimaalset ulatust, siis ulatuses, milles RIM
on Teie ees käesoleva Lepingu alusel vastutav, vastutab RIM üksnes kahju eest, mis on
tekkinud Teie BlackBerry Lahenduse tõrke, viivituse või mittetöötamise ajal.

(d)

Mitte miski käesolevas punktis sätestatust ei piira RIM’i vastutust Teie ees: (i) surma või
kehavigastuse korral ulatuses, mis tuleneb otseselt RIM’i hooletusest; või (ii) eeldusel, et
RIM’i poolt makstavat kahjuhüvitist vähendatakse ulatuses, milles kahju tulenes Teie või
kellegi teise panusest.

(e)

IGA POOL VASTUTAB TEISE POOLE EES ÜKSNES KÄESOLEVAS LEPINGUS
SÄTESTATUD JUHUL NING TAL EI OLE MIS TAHES MUUD LEPINGULIST,
LEPINGUVÄLIST, SEADUSEST TULENEVAT VÕI MUUL ALUSEL TEKKINUD
KOHUSTUST, ÜLESANNET VÕI VASTUTUST, VÕTTES ARVESSE KOHALDUVA
SEADUSE ALUSEL LUBATUD MAKSIMAALSET ULATUST.

(f)

VÕTTES ARVESSE KOHALDUVA SEADUSE ALUSEL LUBATUD MAKSIMAALSET
ULATUST, SIIS KÄESOLEVAS LEPINGUS SÄTESTATUD PIIRANGUD, VÄLISTUSED
JA LAHTIÜTLEMISED: (i) KOHALDUVAD HOOLIMATA TEIE HAGI VÕI NÕUDE
ALUSEST, MILLEKS VÕIB MUUHULGAS OLLA HOOLETUS, DELIKTIÕIGUS,
RISKIVASTUTUS, SEADUS, LEPINGU RIKKUMINE VÕI MIS TAHES MUU
ÕIGUSTEOORIA; (II) JÄÄVAD KEHTIMA KA OLULISE RIKKUMISE VÕI
RIKKUMISTE
KORRAL
VÕI
KÄESOLEVA
LEPINGU
PÕHIEESMÄRGI
SAAVUTAMATA JÄTMISE VÕI KÄESOLEVAS LEPINGUS SISALDUVA MIS TAHES
ÕIGUSKAITSEVAHENDI KASUTAMATA JÄTMISE KORRAL; (iii) EI KOHALDU SIIN
SÄTESTATUD HÜVITAMISKOHUSTUSTELE EGA KUMMAGI POOLE POOLT TEISE
POOLE INTELLEKTUAALSE OMANDI SEADUSEVASTASELE OMASTAMISELE VÕI
RIKKUMISELE EGA KÄESOLEVA LEPINGU JÄRGNEVATE PUNKTIDE
RIKKUMISELE: „ BLACKBERRY LAHENDUSE KASUTUSEESKIRJAD“ (PUNKT 3),
„TARKVARA
JA
DOKUMENTATSIOONI
LITSENTS“
(PUNKT
2),
„INTELLEKTUAALNE OMAND“ (PUNKT 11), „EKSPORDI, IMPORDI JA
KASUTUSPIIRANGUD NING USA RIIKLIKUD LITSENTSID“ (PUNKT 12) JA
„KONFIDENTSIAALSUS JA PÖÖRDPROJEKTEERIMISE KEELD“ (PUNKT 15) JA
KASUTAJA ANDMED (PUNKT 25) NING (iv) KOHALDUVAD KOGUMIS RIM’I JA
RIM’I KONTSERNI, NENDE ÕIGUSJÄRGLASTE, VOLITATUD ISIKUTE NING RIM’I
VOLITATUD EDASIMÜÜJATE SUHTES (SEALHULGAS SIDETEENUSE PAKKUJAD,
KES TEGUTSEVAD KUI TARKVARA RIM’I POOLT VOLITATUD EDASIMÜÜJAD);

(g)

MIS TAHES RIM KONTSERNI ETTEVÕTTE MIS TAHES JUHTKONNA LIIGE,
DIREKTOR, TÖÖTAJA, AGENT, EDASIMÜÜJA, TARNIJA (PEALE PAKKUMISE
TARNIJA) TEENUSE OSUTAJA, , SÕLTUMATU TÖÖVÕTJA VÕI SIDETEENUSE
OSUTAJA (VÄLJA ARVATUD ÜLALTOODUD JUHTUMITEL) EI VASTUTA MINGIL
JUHUL SEOSES KÄESOLEVA LEPINGUGA.

(h)

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE, ET KÄESOLEVAS LEPINGUS SÄTESTATUD
LAHTIÜTLEMISED,
VÄLISTUSED
JA
PIIRANGUD
MOODUSTAVAD
POOLTEVAHELISE LEPINGU OLULISE OSA JA ET SELLISTE LAHTIÜTLEMISTE,
VÄLISTUSTE JA PIIRANGUTE PUUDUMISEL: (i) OLEKSID TASUD JA KÄESOLEVA
LEPINGU MUUD TINGIMUSED OLULISELT TEISTSUGUSED, JA (ii) RIM’I VÕIME
PAKKUDA JA TEIE VÕIME LITSENTSIDA TARKVARA JA RIM TEENUSEID
KÄESOLEVA LEPINGU ALUSEL JA/VÕI RIM’I VÕIME TEHA TEILE
KÄTTESAADAVAKS KOLMANDA ISIKU ESEMED JA KOLMANDA ISIKU
TEENUSED LÄBI TEIE BLACKBERRY LAHENDUSE, OLEKSID MÕJUTATUD.

MITTE MISKI KÄESOLEVAS LEPINGUS EI OLE ÜLIMUSLIK MIS TAHES KIRJALIKU
KOKKULEPPE VÕI RIM’I POOLT ANTUD KIRJALIKU KINNITUSE SUHTES, MIS ON
SEOTUD TEIE BLACKBERRY LAHENDUSE MUUDE OSADEGA PEALE TARKVARA JA RIM
TEENUSTE.
24. Nõusolek andmete kogumiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, edastamiseks, säilitamiseks ja
avaldamiseks (koos nimetatud kui „Töötlus“ või „Töötlemine“).
Isikuandmeid, mida RIM Kontsern ja selle teenusepakkujad Töötlevad, käideldakse vastavalt RIM’i
Privaatsuseeskirjadega (mis käesolevaga kaasatakse viitamise teel käesolevasse Lepingusse ja mis on
leitavad aadressilt www.blackberry.com/legal või saadaval saates e-kirja aadressil
legalinfo@rim.com). Kus see on kohalduv, on Teie isikuandmete valdajaks RIM ettevõtja, kellega Te
olete käesoleva Lepingu sõlminud; eeldusel, et Teie isikuandmete, mis on kogutud seoses RIME Poe
kaudu Pakkumiste edasimüügiga, osas on andmete valdaja vastav RIME ettevõtja, kellega te olete
sõlminud lepingu, mida kohaldatakse vastavale edasimüügile.
(a)

Isikuandmed. Teie poolt Teie BlackBerry Lahenduse (või selle mis tahes osa), RIM Teenuste
või nendega seonduvate Sideteenuste paigaldamine ja/või kasutamine võib kaasa tuua Teie ja
Teie Volitatud Kasutajate (koos „Kasutajad“) isikuandmete, vastavalt kohalduvas õiguses
defineeritule, Töötlemise RIM Kontserni ja selle teenusepakkujate, Teie Sideteenuse
Pakkujate ja kolmandate isikute poolt koos toodete ja teenustega, mida kasutate Teie
BlackBerry Lahendusega. Sõltuvalt kasutatavatest teenustest võivad isikuandmed sisaldada
nime, e-posti aadress, telefoninumbrit, BlackBerry ID’d, konto andmeid ja seadeid, Pihutoote
andmeid (nt Pihutoote PIN või muud seadme tuvastamise tähised), Pihutoote asukohaandmed
(vastavalt allpool kirjeldatule), Sideteenuse Pakkuja andmeid ja infot selle kohta, kuidas Te
olete kasutanud Teie BlackBerry Lahenduse funktsioone ja RIM Teenuseid või tarkvara ja
riistvara, mida kasutatakse koos Teie BlackBerry Lahendusega. Te nõustute, et RIM Kontsern
võib vastavaid isikuandmeid koguda Teilt otse või hankida need Sideteenuste Pakkujatelt või
kolmandatelt isikutel, koos toodete ja teenustega, mida kasutatakse koos Teie BlackBerry
Lahendusega.

(b)

Eesmärgid. Kooskõlas RIM’i Privaatsuseeskirjadega, võivad RIM Kontsern ja selle
teenusepakkujad Töödelda isikuandmeid eesmärkidel, mis on seotud järgnevaga: (i) Teie
vajaduste ja eelistuste mõistmine ja nendele vastamine ja Teile Teie BlackBerry Lahenduse
võimaldamine; (ii) uute toodete ja teenuste arendamine ja olemasolevate parandamine,
sealhulgas nendega seoses Teiega suhtlemine; (iii) RIM Kontserni äri ja tegevuste juhtimine ja
arendamine; ja (iv) seadustest tulenevate ja regulatiivsete nõuete järgimine. Lisaks võib RIM

teha Kasutajatele kättesaadavaks või saata neile Tarkvara, muude RIM Toodete ja Teenuste,
Kolmanda Isiku Tarkvara, Kolmanda Isiku Sisu või Kolmanda Isiku Teenuste ja nendega
seonduvate toodete või teenuste täiendusi või uuendusi või teateid täiendustest või
uuendustest.
(c)

„Pilvepõhised“ teenused. Kui Te registreerute kasutama või kasutate „pilvepõhiseid“
sõnumeid või teenuseid või kasutate kaugjuurdepääsu, -salvestamise või varundamise
funktsioone, mida pakuvad RIM Kontsern või selle teenusepakkujad, võib RIM Kontsern Teie
poolt vastavates teenustes sisestatud, esitatud või nendega seostatud andmeid (näiteks
ekraaninime ja pilte, staatuse teated, kontaktide nimekirja või gruppide andmeid, kalendrit või
muud seadmel asuvat infot nagu ülesanded ja meediafailid) selleks, et edendada teenuseid,
mida pakutakse vastavalt Teie lepingu(te)le RIM’ga ja Te kinnitate, et Teil on kõik vajalikud
nõusolekud vastavate andmete esitamiseks RIM’le. Kui kasutatakse BlackBerry AppWorld’i
ja My World’i või mis tahes muud sarnast teenust, võib RIM Kontsern Töötleda andmeid selle
kohta, millist Tarkvara ja milliseid RIM Teenuseid, Kolmanda Isiku Objekte ja/või Kolmanda
Isiku Teenuseid Teie Pihutootele alla laetakse ja sellel kasutatakse.

(d)

Sotsiaalsed funktsioonid. Teatud RIM Teenused või Tarkvara omadused võivad sisaldada
„sotsiaalseid“ funktsioone, mis võimaldavad Teil teha end leitavaks ja võtta ühendust teiste
isikutega ja täiendada või laiendada Teie kasutuskogemust seoses RIM Teenuste või Tarkvara
või Kolmanda Isiku Tarkvara või Kolmanda Isiku Teenustega, mis on integreeritud RIM’i
poolt võimaldatavatesse sotsiaalsetesse funktsioonidesse. Kui Te vastavaid funktsioone
kasutate, nõustute Te, et Teie saadavalolek teistega suhtlemiseks või ühendumiseks võidakse
teistele teatavaks teha ja Teie profiil, ekraaninimi, profiilipilt, staatuse teated, liikmestaatus ja
muud tuvastavad märked või andmed võivad olla vastavate isikute jaoks nähtavad ja
kommenteeritavad. Näiteks, kui Te kasutate RIM Teenust või Kolmanda Isiku Teenust, mis on
integreeritud RIM’i „BlackBerry Messenger Sotsiaalplatvormi“, nõustute Te, et (i) Teie
BlackBerry Messenger kontaktid võivad näha, kas Te kasutate vastavat RIM Teenust või
Kolmanda Isiku Teenust, (ii) Teie BlackBerry Messenger kontaktid saavad näha Teie profiili
ja tarkvara ja Sisu (näiteks mängud, muusika või muud meediafailid, sõltuvalt RIM Teenusest
või Kolmanda Isiku Tarkvarast), mille Te olete alla laadinud, mida tarbite või mis on
jagamiseks saadaval osana Teie poolt RIM Teenuse või Kolmanda Isiku Teenuse
kasutamisest, ja ka kommentaare, mille Teie või teised on nende kohta esitanud, (iii) kui Te
esitate kommentaare oma kontaktide kohta või nende poolt RIM Teenuse või Kolmanda Isiku
Teenuse kasutamise osana alla laetud või tarbitava tarkvara või Sisu kohta, võidakse Teid
puudutavat informatsiooni (näiteks Teie kommentaarid, kasutaja profiili nimi ja profiilipilt)
näidata vastava isiku teistele kontaktidele ja (iv) RIM Teenus või Kolmanda Isiku Teenus võib
hõlmata automaatseid funktsioone, mis sooritavad analüüse, et luua soovitusi, mis põhinevad
Teie eelistustel ja Teie poolt RIM Teenuste või Tarkvara kasutamisel. Palume Teil kontrollida
vastavad seadete valikuid asjassepuutuvate RIM Teenuste või Tarkvara osas, et tutvuda
pakutavate võimalustega vastavate RIM Teenuste või Tarkvara kättesaadavuse või
privaatsusseadete muutmiseks.

(e)

Ühendamine Kolmanda Isiku Teenustega. Kui Te otsustada integreerida või ühendada Teie
BlackBerry Lahenduse Kolmanda Isiku Teenustega (näiteks kolmanda isiku e-posti teenused
või teenused, mis võimaldavad Teil kasutada Teie Pihutoodet/Pihutooteid selleks, et külastada
ja kasutada sotsiaalvõrgustikke ja muid kolmandate isikute poolt pakutavaid teenuseid),
volitate Te RIM’i kasutama Teie andmeid vastavatele Kolmanda Isikute Teenustele
juurdepääsuks Teie nimel ja Töötlema Teie isikuandmeid, mis on seotud vastavate Kolmanda
Isiku Teenustega selleks, et võimaldada Teie juurdepääsu vastavatele Kolmanda Isiku
Teenustele Teie isiklikel ja/või eraviisilistel eesmärkidel. Töödeldavate andmete hulka võivad
kuuluda: (i) Teie kasutajatunnus, salasõna, autentimistähised või muud andmed iga vastava
kolmanda isiku e-posti teenuse puhul või muu(de) konto(de) puhul, mille Te ühendate oma
BlackBerry Lahendusega; (ii) Teie Tarkvara konto profiiliandmed (näiteks BlackBerry ID,
Teie profiilipilt, ekraaninimi, isiklik teade, kättesaadavuse staatus, riik, ajavöönd, unikaalsed

seadme tuvastamise tähised jne); (iii) seadmel asuvad kontaktandmed, (iv) märge sellest,
millised kolmanda isiku rakendused või teenused Te olete oma Tarkvara kontoga ühendanud;
ja (iii) sessiooni andmed, mis põhinevad sellel, kuidas Te kasutate kolmanda isiku rakendusi
või teenuseid, mille Te olete ühendanud oma Tarkvara kontoga (näiteks parimad tulemused,
mille olete saavutanud ühendatud kolmanda isiku mängus või rakenduses, et näidata neid Teie
Tarkvara konto profiilil, kiirsõnumite andmed, mis tulenevad kiirsõnumivestlustest, mille olete
pidanud ühendatud kolmanda isiku rakenduse või teenuse sees ja mida on võimaldanud
Tarkvara kiirsõnumivahetuse funktsioonid jne). Lisaks volitate RIM’i avaldama vastavat
informatsiooni asjassepuutuvatele Kolmanda Isiku Teenuste pakkujatele aktiveerimise, arvete
esitamise, teenuse pakkumise, hoolduse ja deaktiveerimise eesmärkidel. Kui Te kasutate
Kolmanda Isiku Teenuseid ja Kolmanda Isiku Tarkvara oma BlackBerry Pihutootel või
sellega seoses, võivad kolmandad isikud olla võimelised lugema, pääsema ligi, eksportima ja
muul moel Töötlema andmeid (sealhulgas isikuandmeid), mis on salvestatud Teie BlackBerry
Pihutootele. Vastavad kasutatavad kolmanda isiku teenused ei ole RIM’i kontrolli all. Kui
Teie isikuandmed avaldatakse Teie Sideteenuse Pakkujale või kolmandatele isikutele koos
toodete või teenustega, mida kasutatakse koos Teie BlackBerry Lahendusega, allub
Teiepoolne kasutamine
vastavate kolmandate isikute vastavatele lepingutele ja
privaatsuseeskirjadele ja Te peaksite tutvuma vastavate tingimustega enne, kui kasutate
Kolmanda Isiku Teenuseid ja Kolmanda Isiku Tarkvara. Tutvuge oma Pihutoote valikute või
abi menüüdega selleks, et saada täiendavat infot ja, kui see on võimalik, kohandada lubatud
funktsioone ja kasutatavaid piiranguid seoses vastavate Kolmanda Isiku Teenuste ja Kolmanda
Isiku Tarkvaraga.
(f)

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad. RIM Kontsern võib kasutada „küpsiseid“ (väikeseid
andmepakette, mis salvestatakse teie arvutile või Pihuseadmele) või sarnaseid vahendeid, mis
kasutavad anonümiseeritud informatsiooni teatud teenustesse sisselogimiseks, et kaitsta nii
Teid kui ka RIM’i, teha RIM Teenuste kasutamise mugavamaks ja kohandada Teie
kasutuskogemust või selleks, et teostada analüüse, mis võimaldavad meil paremini mõista,
kuidas kasutajad RIM Teenuseid ja BlackBerry Lahendust kasutavad ja parandada nende
funktsioone. Palume kontrollida oma Pihutoote brauseri seadeid seoses brauseri küpsiste
eemaldamise või blokeerimisega.

(g)

Tugi ja kvaliteedikinnitus. Kui Te võtate ühendust RIM’ga, et saada tuge või remontida Teie
Pihutoodet või saadate diagnostilist või muud tehnilist informatsiooni RIM’le läbi e-posti või
logitööriistade, mille RIM on vastavateks eesmärkideks võimaldanud, nõustute Te, et RIM
Kontsern võib koguda tehnilist informatsiooni, nt Pihutoote PIN koodi, riistvara ID ja mudeli
number, mälu seisukord, operatsioonisüsteem ja keskkonnaandmed, aku seisukord, Wi-Fi,
raadio või traadita ühendused ja nende tugevused, paigaldatud rakenduste nimekiri,
programmide või rakenduste kasutuse andmed, andmed seoses jooksvate protsesside ja
seadme seadistusega, süsteemisündmused ja muu info seoses teie BlackBerry toote
seisukorraga, mis võib olla diagnostilistel eesmärkidel abiks. Vastavat informatsiooni
kasutatakse vigade tuvastamisel, klienditoeks, tarkvarauuendusteks ja RIM toodete ja teenuste
parandamiseks kooskõlas RIM’i Privaatsuseeskirjadega. Kui analüüsist nähtub, et asjaga on
seotud ka kolmanda isiku toode, võib RIM saata teatud diagnostilisi või tehnilisi andmeid
toote kolmandast isikut tarnijale osana vigade tuvastamise protsessist. Te teadvustate ja
nõustute, et kõned RIM’ga ja selle teenusepakkujatega võidakse salvestada koolitamise,
kvaliteedi tagamise, klienditeenistuse ja viitamise eesmärkidel.

(h)

Asukohaandmed. RIM Kontsern võib pakkuda teatud funktsioone või teenuseid, mis
tuginevad asukohaandmetele kasutades GPSi või sarnast satelliiditeenust (kus see on
kasutatav) või mitmete Wi-Fi ühenduspunktide ja mobiilimastide asukohti. Näiteks, kus need
on kasutatavad, võivad teatud Tarkvara või BlackBerry Lahenduse osad võimaldada Teil
jagada oma asukohta oma kontaktidega või määrata oma Pihutoote asukoht, saata sellele
sõnum, mängida sellel heli või see kaugjuhtimisega lukustada või sellelt andmed kustutada
(sõltuvalt Sideteenuste Pakkuja levist, Teie Pihutoote seisukorrast ja süsteemiressurssidest

vastava taotluse esitamise ajal). Muud BlackBerry Lahenduse funktsioonid või tooted võivad
koguda ka anonüümset marsruudi ja suuna informatsiooni (nt BlackBerry Traffic) või
asukohaotsingute päringuid, et toetada või parandada RIM Teenuseid, mida Te kasutate.
Vastavate funktsioonide või teenuste võimaldamiseks, võidakse Pihutoote asukohaandmed
(sealhulgas GPS andmed, teenusepakkuja ID, masti ID, Wi-Fi ühenduspunktide nimed ja
nähtavate Wi-Fi ühenduspunktide või mobiilimastide signaalitugevused) edastada RIM
Kontsernile, kui Te kasutate oma Pihutoodet või võimaldate andmesideteenused ja
asukohapõhised funktsioonid. RIM Kontsern ei säilita vastavat informatsiooni kujul, mis
võimaldab kasutaja isikut tuvastada ja võib kasutada vastavat informatsiooni, et pakkuda Teile
ja täiendada asukohapõhiseid teenuseid, mida pakub RIM Kontsern või pakutakse RIM
Kontserni nimel või mida pakuvad Kolmanda Isiku Teenused, mida kasutate koos oma
BlackBerry Lahendusega. RIM Kontsern võib lisaks kasutada vastavat infot, et luua andmeid,
mis on koondatud või muudetud anonüümseks, et pakkuda selle põhjal informatsiooni ja
asukohapõhist reklaami. Palun tutvuge BlackBerry Pihutoodete Tarkvara valikute või abi
menüüga selles osas, kuidas seadmel olevaid asukohapõhiseid funktsioone välja lülitada või
muuta või kuidas oma Pihutootelt eemaldada rakendusi, mis kasutavad asukohaandmeid.
Kasutades Kolmanda Isiku Teenuseid, mis kasutavad või pakuvad asukohaandmeid,
kohaldatakse Teile vastava kolmanda isiku tingimusi ja privaatsuseeskirja seoses
asukohaandmete kasutamisega vastavate Kolmanda Isiku Teenuste poolt ja Te peaksite
nendega tutvuma ja kaaluma neid piisavalt enne, kui Te nõustute oma asukohaandmete
avaldamisega teistele isikutele.
(i)

Rahvusvaheline edastamine. Te annate nõusoleku ja nõustute, et selleks, et võimaldada
BlackBerry Lahendust ja RIM Teenuseid (sealhulgas „pilvepõhised“ ja kaugjuurdepääsu, säilitamise ja –varundamise funktsioonid), võib RIM Kontsern Töödelda andmeid, mis võib
teatud juhtudel sisaldada isikuandmeid ja teabeedastuste sisu serveritel, mida käitab RIM
Kontsern või mida käitatakse RIM Kontserni nimel jurisdiktsioonis või väljaspool
jurisdiktsiooni, milles Kasutajad asuvad, sealhulgas Kanadas, Ameerika Ühendriikides,
Ühendkuningriigis, Singapuris ja teistes riikides, milles on asutused, mida käitatakse RIM
Kontserni poolt või nimel. Kui Kasutajad on Euroopa Majanduspiirkonna või mis tahes muu
jurisdiktsiooni, milles on vaja nõusolekut isikuandmete edastamiseks väljapoole vastavat
jurisdiktsiooni või piirkonda, elanikud, nõustute Te vastava Töötlemisega ja kinnitate, et Te
olete hankinud kõik nõusolekud oma Kasutajatelt, mis on vastavalt kohalduvale õigusele
selleks vajalikud.

25.

Kasutajate Andmed. Lisaks mis tahes avaldamistele, milleks on antud luba Punktis 24, Teie ja
Teie Volitatud Kasutajad annavad nõusoleku ja nõustuvad, et RIM Kontsern võib Teie või
Teie Volitatud Kasutajate andmeid, sealhulgas isikuandmed, teie teabeedastuste sisu või infot
Teie poolt Teie BlackBerry Lahenduse funktsioonide ja koos Teie BlackBerry Lahendusega
kasutatava tarkvara ja riistvara kohta („Kasutajate andmed“), kui see on RIM’le ligipääsetav,
näha, säilitada ja avaldada kolmandatele isikutele, sealhulgas välismaised ja siseriiklikud
valitsusasutused, ilma Teid või Teie Volitatud Kasutajaid sellest teavitamata vastavalt nende
riikide seadustele, milles RIM Kontsern ja selle teenusepakkujad, muud partnerid ja
sidusettevõtjad asuvad, selleks, et: (i) järgida õiguslikku menetlust või täitmisele kuuluvad
riiklikku päringut või muul seaduses nõutud juhul; (ii) teha koostööd kolmandate isikutega,
kes uurivad tegevust, mis on vastuolus käesoleva Lepinguga; või (iii) teha koostööd süsteemi
administraatoritega Internetiteenuse pakkujate juures, võrkudes või arvutiasutustes, et jõustada
käesolevat Lepingut. Te kinnitate, et Te olete hankinud kõik kehtivate seaduste alusel
nõutavad nõusolekud Teie Volitatud Kasutajatelt Kasutajate Andmete avaldamiseks RIM
Kontsernile ja selleks, et RIM Kontsernil oleks õigus koguda, kasutada, töödelda, edastada
ja/või avaldada vastavaid Kasutajate Andmeid ülalmainitud moel.

26.

Loovutamine ja delegeerimine. RIM võib loovutada käesoleva Lepingu Teid sellest
teavitamata. Te ei või loovutada käesolevat Lepingut tervikuna ega osaliselt ilma RIM’i
eelneva kirjaliku nõusolekuta (RIM võib sellist nõusolekut kinni pidada või teha

tingimuslikuks omal äranägemisel) ning mis tahes loovutamine ilma RIM’i eelneva
nõusolekuta on tühine ja ilma tagajärgedeta. RIM võib täita kõiki käesoleva Lepingu alusel
täitmisele kuuluvaid kohustusi isiklikult või lasta osad või kõik kohustused täita oma
töövõtjate või alltöövõtjate poolt.
27.

Teated. Kui käesolevas Lepingus ei ole teisiti sätestatud, siis kõik teated ja muu
kommunikatsioon loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on kirjalikus vormis ja
edastatud isiklikult, kulleriga, hoiustatud postisaadetisena, postikulude ettemaksmisel, tähitud
või sellega samaväärse kirjana, kättesaamiskinnituse nõudega ning adresseeritud Teile Teie
poolt RIM’ile antud arve aadressile või Research In Motion UK Limited’ile aadressil 200 Bath
Road, Slough, Berkshire, Ühendkuningriik SL1 3XE, adressaat: Tegevdirektor; RIME puhul
aadressil, mis on esitatud http://www.blackberry.com/legal/rime; ja igal juhul koos koopiaga
(mida ei loeta teateks) RIM peajuristile aadressil 295 Philip Street, Waterloo, Ontario, Kanada
N2L 3W8. Lisaks eeltoodule võib RIM omal valikul edastada Teile teate käesoleva Lepingu
alusel ka elektrooniliselt. Elektrooniline teade loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on
edastatud Teie poolt RIM’ile antud e-posti aadressile või kui Te ei ole RIM’ile sellist aadressi
andnud, siis loetakse teate nõuetekohaselt edastatuks, kui see on nähtavalt postitatud aadressile
http://www.blackberry.com/legal.

28.

Vääramatu jõud. Hoolimata käesoleva Lepingu teistest sätetest, ei loeta kumbagi Poolt oma
kohustuste täitmata jätmise korral käesolevat Lepingut rikkunuks, kui selle põhjused on
väljaspool tema mõistlikku kontrolli. Käesolev säte ei vabasta kumbagi Poolt oma
maksekohustuste täitmisest teise Poole suhtes käesoleva Lepingu alusel.

29.

Üldsätted.
(a) Soodustatud kolmas isik. RIM sidusettevõtjad ja RIM’i ja selle sidusettevõtjate juhtkonna
liikmed, juhid ja töötajad on käesoleva Lepingu järgnevate punktide mõistes soodustatud
kolmandad isikud: „Tehnoloogia kasutamisega seotud turvainfo“ (Punkt 8(b)),
„Hüvitamine/Vastutus“ (Punkt 19), „Vastutuse piirangud“ (Punkt 23) ja „Nõuete
piirangud“ (Punkt 22). RIM Teenuste Sisu pakkujad on soodustatud kolmandad isikud
nende Sisu kaitse ja kasutamise piirangute osas, mis on sätestatud punktides „BlackBerry
Lahenduse Kasutuseeskirjad“ (Punkt 3) ja „Intellektuaalne omand“ (Punkt 11). Kui
käesolevas Punktis pole konkreetselt sätestatud teisiti, on käesolevas sätestatu
soodustatud isikuteks Pooled ja mitte mis tahes muu isik või asutus.
(b) Loobumine rikkumise korral. Mis tahes Poolt ei loeta loobunuks ega ilma jäetuks mis
tahes talle käesolevast Lepingust tulenevast õigusest, kas rikkumise, viivituse või mis
tahes muu õigusliku või sellega samaväärse doktriini tõttu, välja arvatud kui selline
loobumine on vormistatud kirjalikult ja allkirjastatud selle Poole allkirjaõigusliku isiku
poolt, kelle suhtes loobumine jõustub. Käeoleva Lepingu mis tahes sättest või mis tahes
sätte mis tahes rikkumisest loobumine ühel juhul ei tähenda sellest loobumist mis tahes
teisel juhul.
(c) Kehtima jäämine. Käesolevas Lepingus sisalduvad tingimused ja kinnitused, mis oma
mõtte ja konteksti kohaselt peaksid jääma kehtima pärast Lepingu täitmist, sealhulgas
hüvitisi puudutavad Punktid, jäävad kehtima ka pärast käesoleva Lepingu täielikku
täitmist, üleütlemist või lõppemist.
(d) Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine. Käesolevale Lepingule kohaldub ja seda tuleb
tõlgendada kooskõlas Inglismaa ja Wales’i õigusega, välja arvatud mis tahes
rahvusvahelise eraõiguse sätted. Pooled lepivad kokku, et käesolevale Lepingule ei
kohaldu ÜRO rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsioon. Mis tahes
käesoleva Lepingu alusel või selle rikkumise tõttu tekkinud või sellega seotud
lahkarvamus või vaidlus, mida Pooled ei ole suutnud lahendada heas usus peetud

läbirääkimiste käigus, edastatakse esmalt Poolte kõrgemale juhtkonnale. Pooled kohtuvad
oma kõrgema juhtkonna esindajate kaudu, kelleks olete Teie, kui Te olete üksikisik,
kolmekümne (30) päeva jooksul alates vaidluse suunamisest neile ning kui Pooled ei
lahenda lahkarvamust või vaidlust kolmekümne (30) päeva jooksul kohtumise
toimumisest alates, välja arvatud ulatuses, milles see on Teie jurisdiktsioonis kohalduvate
seaduste kohaselt keelatud, siis lahendatakse selline lahkarvamus või vaidlus lõplikult ja
siduvalt vahekohtumenetluse käigus, mis toimub Londonis, Inglismaal, kooskõlas
vastaval ajahetkel kehtiva Rahvusvahelise Kaubanduskoja vahekohtu reglemendiga („RK
Reglement“), mis loetakse inkorporeerituks käesolevas punktis tehtud viitega, ühe
vahekohtuniku poolt, kes on määratud kooskõlas RK Reglemendiga ja kellega Pooled
vastastikku nõustuvad kolmekümne (30) päeva jooksul vahekohtuniku määramisest, või
vastasel juhul määrab vahekohtuniku Briti Arvuti Ühingu (British Computer Society)
president (või isik, kes on presidendi poolt volitatud tegutsema tema nimel) mis tahes
Poole taotlusel. Kui eelsätestatu on Teie jurisdiktsiooni seaduste kohaselt keelatud, siis
toimub vahekohtumenetlus: (i) Teie jurisdiktsioonis; (ii) kooskõlas Tallinnas asuva
Kaubandus- ja Tööstuskoja Arbitraažikohtu („Arbitraažikohus“) Reglemendiga („Eesti
Reglement“); ja (iii) ühe vahekohtuniku osavõtul, kes määratakse kooskõlas Eesti
Reglemendiga ja kellega Pooled vastastikku nõustuvad kolmekümne (30) päeva jooksul
vahekohtuniku määramisest või vastasel juhul määrab vahekohtuniku Arbitraažikohtu
nõukogu. Iga Pool kannab pool vahekohtumenetlusega seotud kuludest. Mis tahes
Pooltevahelist vaidlust või vaidlust, kuhu on kaasatud mis tahes isik peale Teie, ei või
liita ega ühendada ilma RIM’i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Vahekohtuniku poolt tehtud
otsuse võib esitada mis tahes Kohtule, millel on selle üle jurisdiktsioon. Hoolimata
eeltoodust on RIM’il õigus algatada kohtu- või sellega samaväärset menetlust, sealhulgas
menetlust kohtuliku keelu määramiseks, seoses nõuete või vaidlustega, mis puudutavad:
(i) Teie poolt RIM’ile võlgnetavaid summasid seoses Teie poolt Teie BlackBerry
Lahenduse või selle mis tahes osa omandamisega; ja (ii) Teie poolt käesoleva Lepingu
Punktide, „Teie BlackBerry Lahenduse Kasutuseeskirjad“ (Punkt 3), „Tarkvara ja
Dokumentatsiooni litsents“ (Punkt 2), „Intellektuaalne omand“ (Punkt 11), „Ekspordi,
impordi ja kasutuspiirangud ning USA riiklikud litsentsid“ (Punkt 12), „Turvalisus“
(Punkt 13), „Konfidentsiaalsus ja pöördprojekteerimise keeld“ (Punkt 15) ja „Lõpetamise
tagajärjed“ (Punkt 18) rikkumist või rikkumisega ähvardamist. Käesolevaga loovutate Te
tagasivõtmatult mis tahes vastuväited kohtuasja läbivaatamise koha, „ebamugava
foorumi“ (forum non conveniens) või mis tahes sarnasel alusel ning nõustute
tagasivõtmatult kohtudokumentide kättetoimetamisega posti teel või mis tahes muul
kohalduva seadusega lubatud viisil ning nõustute ja tunnistate tagasivõtmatult Inglismaa
kohtute jurisdiktsiooni seoses käesoleva Lepingu alusel tekkinud või sellega seotud mis
tahes sellise nõudega. Pooled lepivad eraldi kokku, et juhul, kui käesoleva Lepingu alusel
on tekkinud vaidlus ja selline vaidlus tuleb lahendada kohtus, siis sellist vaidlust ei
lahendata vandekohtu ees. Pooled loobuvad käesolevaga igasugusest õigusest mis tahes
käesoleva Lepinguga seotud asja lahendamiseks vandekohtu ees.
(e) Eraldatavus. Kui käesoleva Lepingu mis tahes lõige, punkt, säte või lause või nende osa
(„Osa“) on mingis ulatuses ebaseaduslik, tühine või pädevate asutuste poolt jõustamatu
mis tahes jurisdiktsioonis, siis selle Osa selliselt määratlemine ei mõjuta: (i) käesoleva
Lepingu ülejäänud Osade seaduslikkust, kehtivust ega jõustatavust; või (ii) selle Osa
seaduslikkust, kehtivust või jõustatavust mis tahes teises jurisdiktsioonis, ning antud Osa
piiratakse, kui võimalik, ja alles seejärel eemaldatakse, kui vajalik, ulatuses, mis on
vajalik käesoleva Lepingu kehtimiseks ja jõustamiseks.

(f) Keel. Kui käesolev Leping on tõlgitud muusse keelde kui inglise keelde, siis
inglisekeelne versioon on ülimuslik ulatuses, milles inglisekeelse ja tõlgitud versiooni
vahel on mis tahes konflikt või tähenduslik vastuolu. Kõik lahkarvamused, vaidlused,
lepitus-, vahekohtu- ja kohtumenetlused, mis on seotud käesoleva Lepinguga, on inglise

keeles, sealhulgas mis tahes kirjavahetus, tuvastamine, nõuded, taotlused,
menetlusdokumendid, suulised esitised, argumendid, suulised argumendid või määrused
ja otsused, välja arvatud ulatuses, milles see on Teie jurisdiktsioonis kehtiva seadusega
keelatud.

(g) Vasturääkivus. Kui käesoleva Lepingu ning Teie BlackBerry Lahenduse mis tahes osaga
kaasnevate materjalide või pakendi hulgas oleva mis tahes tarkvara litsentsi või
lõppkasutaja lepingu (muu kui käesoleva Lepingu) vahel on mis tahes vasturääkivus, siis
kohalduvad vasturääkivuse ulatuses käesoleva Lepingu sätted. Kui käesoleva Lepingu
ning Tarkvara mis tahes ülenduste või värskendustega seoses esitatud mis tahes tarkvara
litsentsi või lõppkasutaja lepingu vahel on mis tahes vasturääkivus, siis kohalduvad
vasturääkivuse ulatuses vastava muu litsentsi või lõppkasutaja lepingu sätted. Juhul, kui
mis tahes vasturääkivus esineb Teie BlackBerry Lahenduse mis tahes osa pakendiga
kaasnenud dokumentatsiooni ning vastava RIM Toote või Tarkvara eseme
Dokumentatsiooni vahel, siis kohalduvad vasturääkivuse ulatuses Dokumentatsiooni
sätted.

(h) Kogu leping. Käesolevas Lepingus (mis selle mis tahes Lisade korral hõlmab seoses
vastava Lisa teemaga ka selle Lisa tingimusi) on Pooled leppinud kokku kõigis käesoleva
Lepingu objekti suhtes kehtivates tingimustes ning käesolevas Lepingus sätestamata
tingimusi,
arusaamasid,
teabeedastusi,
kinnitusi,
kohustusi,
garantiisid,
tagatiskokkuleppeid või Tarkvara puudutavaid Pooltevahelisi kokkuleppeid ei ole olemas.
Hoolimata eeltoodust võivad Pooltevahelised muud kokkulepped reguleerida Teie
BlackBerry Lahenduse teiste osade kasutamist. Käesolev Leping asendab mis tahes
varasemad või samaaegsed tingimused, arusaamad, teabeedastused, kinnitused,
kohustused, garantiid, tagatiskokkulepped või Tarkvara puudutavad Pooltevahelised
kokkulepped, kas suulised või kirjalikud, seoses käesoleva Lepingu objektiga, ning Te
kinnitate, et Te ei ole käesoleva Lepingu sõlmimisel tuginenud ühelegi eeltoodule.
Käesolevat Lepingut võib muuta igal ajal Poolte vastastikusel kokkuleppel. Välja arvatud
ulatuses, milles see on kohalduva seaduse alusel sõnaselgelt välistatud, jätab RIM endale
õiguse teha tulevikus oma ainuisikulise äranägemise järgi muudatusi käesolevasse
Lepingusse, mis kehtivad edasiulatuvalt, sealhulgas peegeldamaks seaduses toimunud
muudatusi või on seaduse alusel nõutavad (sealhulgas muudatused käesoleva Lepingu
täidetavuse tagamiseks) või muudatusi äripraktikas, teatades Teile muudatusest
mõistlikult ette kas elektrooniliselt (nagu sätestatud ülal punktis Teated) või postitades
muudatuse teate aadressile http://www.blackberry.com/legal/, ning Te peaksite
regulaarselt kontrollima seda veebisaiti muudatuste suhtes. Kui Te jätkate Tarkvara ja/või
RIM Teenuse kasutamist rohkem kui kuuskümmend (60) päeva pärast muudatuse teate
edastamist, siis loetakse, et Te olete vastava muudatuse aktsepteerinud. Kui Teil on
muresid seoses muudatus(t)ega, siis palun kontakteeruge aadressil legalinfo@rim.com
kuuekümne (60) päeva jooksul pärast seda, kui muudatus(t)e teade on Teile edastatud, et
saada tutvuda oma võimalustega.
(i) Kooskõla seadustega. Te saate ja säilitate omal kulul kõik litsentsid, registreeringud ja
nõusolekud, mis on nõutavad valitsusasutuse või Teie jurisdiktsioonis kehtivate seaduste
kohaselt käesoleva Lepingu või mis tahes seotud litsentsilepingute sõlmimiseks ja
täitmiseks. Kahtluste vältimiseks, Te järgite Teie BlackBerry Lahenduse paigaldamisel ja
kasutamisel kõiki kohalduvaid seaduseid ja regulatsioone, sealhulgas omandate mis tahes
vajaliku litsentsi, registreeringu või nõusoleku pädevalt valitsusasutuselt mis tahes
Tarkvara importimiseks ja kasutamiseks, mis sisaldab krüpteeringut või kohalduva
seaduse alusel nõutavat muud turvafunktsiooni. Te edastate RIM’ile vastavad kinnitused
ja ametlikud dokumendid, mida RIM võib perioodiliselt nõuda, et kontrollida Teie poolt
vastava kohustuse järgimist. Piiramata eeltoodut, kuna teatud RIM Teenused ja

Kolmanda Isiku Teenused on ligipääsetavad globaalselt, kui Te otsustate kasutada RIM
Teenuseid või Kolmanda Isiku Teenuseid asukohtadest, mis asuvad väljaspool riike,
milles kasutamiseks RIM või vastav kolmas isik on need RIM Teenused või Kolmanda
Isiku Teenused kättesaadavaks teinud, teete seda omal algatusel ja Teie vastutate kõigi
asjassepuutuvate seaduste ja regulatsioonide, sealhulgas selliste, mis puudutavad vastava
RIM Teenuse või Kolmanda Isiku Teenuse ja nendega seonduva Sisu, Kolmanda Isiku
Objektide või Tarkvara eksporti, importi, kasutamist, edastamist ja/või
kommunikatsiooni, järgimise eest. Lisaks ei kinnita RIM mis tahes moel, et kogu
Tarkvara ja Kolmanda Isiku Objektid, mis on seotud või kasutatavad RIM Teenus(t)ega
(nt läbi RIME Poe ja/või ostetud kasutades BlackBerry Makseteenust), on sobivad või
kättesaadavad kasutamiseks kõigis asukohtades. Te nõustute, et Teie ega Teie Volitatud
Kasutajad ei lae alla ega kasuta Tarkvara ega Kolmanda Isiku Objekte ega ürita seda teha
asukohtades, kus vastav tegevus on ebaseaduslik. Piiramata eeltoodut, kui kohalduv õigus
keelab Teil või Teie Volitatud Kasutajal BlackBerry Pihutoodete Tarkvara videokõne
funktsioonide, nagu näiteks videovestlus või MVS, kasutamise, sealhulgas tulenevalt
sellest, et võrdõigusvõrgu, video või internetipõhised funktsioonid pole Teie
jurisdiktsioonis lubatud, kuna Teie või Volitatud Kasutaja on alla sätestatud vanusepiiri
või tulenevalt Hädaabiteenustega seonduvatest seadustest, siis Teie ega Teie Volitatud
kasutajad ei tohi vastavaid Tarkvara funktsioone ega tooteid alla laadida ega kasutada
ja/või Teie olete vastutav teistsuguste kokkulepete tegemise eest selleks, et pääseda ligi
Hädaabiteenustele.
(j) Laiendatud tähendused. Mõisteid „sealhulgas“ või „näiteks“ tõlgendatakse nii, et see
tähendab vastavalt „sealhulgas, muud välistamata“ ja „näiteks, muud välistamata“.
30.
Lepingute liitmine. Selleks, et tagada: (a) BlackBerry Arvutitarkvarale, BlackBerry Serveri
Tarkvarale ja BlackBerry Pihutoodete Tarkvarale kohalduvate tingimuste kooskõla, kui igaüht neist
kasutatakse osana Teie BlackBerry Lahendusest; ja (b) selgus selles osas, millised litsentsitingimused
kohalduvad BlackBerry Pihutoodete Tarkvarale, kui seda kasutatakse osana Teie BlackBerry
Lahendusest, hoolimata sellest, mil viisil te BlackBerry Pihutoodete Tarkvara omandasite, SIIS
ANDES OMA NÕUSOLEKU KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTELE ÜLAL SÄTESTATUD
VIISIL, NÕUSTUTE TE SAMUTI, ET: I) KÄESOLEV LEPING ASENDAB VARASEMAD
BLACKBERRY LÕPPKASUTAJA/TARKVARA LITSENTSID JA BLACKBERRY ENTERPRISE
SERVERI TARKVARA LITSENTSILEPINGUD, MISTAHES VARASEMAD BLACKBERRY
TARKVARA LITSENTSILEPINGUD VÕI BLACKBERRY LAHENDUSE LITSENTSILEPINGU
JA MIS TAHES BLACKBERRY UUENDUSLIKU KASUTAJA TEENUSTE LEPINGU TEIEGA
TARKVARA VÕI RIM TEENUSTE JAOKS; JA II) BLACKBERRY LAHENDUSE
LITSENTSILEPINGU KÄESOLEV VERSIOON ON ÜLIMUSLIK JÄRGNEVATE LISADE JA
TÄIENDAVATE TINGIMUSTE SUHTES: BLACKBERRY APP WORLD JA BLACKBERRY
MAKSETEENUSE LISA, BLACKBERRY ID ÜLDTINGIMUSED, BBM MUSIC LISA,
BLACKBERRY PROTECT, LISA, BLACBERRY TRAVEL LISA, VIDEOVESTLUSE
TARKVARA TÄIENDAVAD TINGIMUSED, BLACKBERRY MESSENGER TARKVARA
TÄIENDAVAD TINGIMUSED, IGAL JUHUL VAID ULATUSES, MILLES VASTAVAD
LEPINGUD JA LISAD ON TEIE POOLT KÄESOLEVA LEPINGUGA NÕUSTUMISE
KUUPÄEVAL KEHTIVAD MIS TAHES TARKVARALE, MIS ON OSAKS TEIE BLACKBERRY
LAHENDUSEST.
Kõik viited BlackBerry Lõppkasutaja/Tarkvara Litsentsile, BlackBerry Enterprise Serveri Tarkvara
Litsentsilepingule, BlackBerry Tarkvara Litsentsilepingutele või BlackBerry Lahenduse
Litsentsilepingule muudes lepingutes, lisades või dokumentides, mis Teil on koos RIM’iga seoses Teie
BlackBerry Lahendusega, loetakse viideteks käesolevale BlackBerry Lahenduse Litsentsilepingule
(välja arvatud ulatuses, milles selline viide ei omaks kontekstist tulenevalt mõtet, nt nagu käesolevas
sättes, kus tuleb eristada eelnevaid lepinguid ning BlackBerry Tarkvara Litsentsilepinguid, ei loetaks
viiteid eelnevatele lepingutele viideteks BlackBerry Tarkvara Litsentsilepingutele).

Varasemate BlackBerry Lõppkasutaja/Tarkvara Litsentside või BlackBerry Enterprise Tarkvara
Litsentsilepingute või BlackBerry Tarkvara Litsentsilepingute või BlackBerry Lahenduse
Litsentsilepingute, mille alusel RIM tarnis Teile mis tahes tarkvara, mis tahes muudatused või lisad
loetakse käesoleva Lepingu muudatusteks ja lisadeks.
KUI TEIL ON MIS TAHES KÜSIMUSI VÕI PROBLEEME SEOSES KÄESOLEVA LEPINGU
TINGIMUSTEGA, SIIS PALUN KONTAKTEERUGE RIM’IGA AADRESSIL legalinfo@rim.com.

