БЛЭКБЕРРИ (BLACKBERRY) КОШУЛМАСЫ ТУУРАЛУУ
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМ
БУЛ ПРОГРАММАНЫ ОРНОТУУ ЖЕ КОЛДОНУУДАН МУРДА УШУЛ
ДОКУМЕНТТИ К
ӨҢҮЛ КОЮП ОКУП ЧЫГУУҢУЗДУ СУРАНАБЫЗ.
БУЛ
КЕЛИШИМ РИМДИН СИЗДИН АЛДЫ ҢЫЗДАГЫ ЖООПКЕРЧИЛИГИН ЧЕКТЕГЕН
ЖЕ ЖОККО ЧЫГАРГАН ЖАНА БАШКАЧА ТҮРДӨ СИЗДИН ЮРИДИКАЛЫК
МЫЙЗАМДЫК УКУКТАРЫ
ҢЫЗГА ТААСИРИН ТИЙГИЗГЕН ЖОБОЛОРДУ
КАМТЫЙТ. СИЗДИН ЮРИСДИКЦИЯ ҢЫЗГА ЖАРАША, БУЛ КЕЛИШИМ СИЗДЕН
ТАЛАШТЫ ПРИСЯЖНЫЙЛАРДЫН СОТУНУН ЖЕ ТОПТУН АТЫНАН БЕРИЛГЕН
ДООМАТТЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ЭМЕС, АРБИТРАЖ АРКЫЛУУ ЖЕ ЖЕКЕ
НЕГИЗДЕ ЧЕЧҮҮҢҮЗДҮ ТАЛАП КЫЛЫШЫ МҮМКҮН. БУЛ КЕЛИШИМ СИЗДИН
ЮРИСДИКЦИЯҢЫЗДА
КОЛДОНУЛУУЧУ
МИЛДЕТТҮҮ
МЫЙЗАМДЫК
УКУКТАРЫҢЫЗГА, АНДАЙ МИЛДЕТТ ҮҮ МЫЙЗАМДЫК УКУКТАРГА БОЛГОН
СИЗДИН АКЫҢЫЗДЫН ДЕҢГЭЭЛИНДЕ, ТААСИРИН ТИЙГИЗБЕЙТ.
Ушул BlackBerry Кошулмасы Тууралуу Лицензиялык Келишим (мындан ары «Келишим» деп
аталат) жеке сиз менен, эгер сиз анын шарттарына өз атыңыздан макул болуп жатсаңыз, же
эгер сиз бул Программаны (төмөндө аныкталгандай) өз компанияңыздын же башка
мекеменин атынан алууга укуктуу болсо ңуз, анда сиз кызыкчылыгын к өрсөткөн ошол мекеме
менен (эки учурда тең «Сиз» деп аталасыз) офиси Сингапур, 609917, Интернешнал Бизнес
Парк 1, Синержи билдинг, 2-кабат дареги боюнча катталган Research In Motion Singapore Pte
Limited (Ресерч Ин Моушен Сингапур Пте. Лимитед) («RIM» же «РИМ» деп аталат) (экөө
бирге «Тараптар»,өз алдынча «Тарап» деп айтылат) ортосунда түзүлгөн юридикалык
келишим. Сунуштарды таратуу тууралуу өз
с болгондо (төмөндө аныкталгандай), RIM
Research In Motion E-Commerce S.a.r.l (Ресерч Ин Моушен Е-Коммерс С.а.р.л) же
ңыздагы
http://www.blackberry.com/legal/rime сайтында РИМдин сиздин юрисдикция
дистрибютору катары аныкталган башка филиалы ("RIME") дегенди түшүндүрөт.
Эгер сиз программаны Көтөрүп Жүрүүчү Аппарат менен бирге жеке адам катары жана сиздин
компанияңыздын же башка мекеменин өкүлү катары колдонуп жүрсөңүз, анда «Сиз» деген
сөз сизди жеке адам катары жана Программанын жана РИМ Кызматтарынын калган
бөлүктөрү боюнча сиз кызыкчылыгын көрсөткөн мекемени (мисалы, сиз иштеген компания
сизге BlackBerry Мекемелик Серверинде (БМС) электрондук почта дарегин жана BlackBerry
PIM Applications жеке маалыматты башкаруучу кошумча программасын (ЖМБ кошумча
программасын) колдонуу тууралуу ушул Келишимге кол коюуга укук берген болсо, бирок
Windows Live Messenger client Software (Виндоус Лайв Мемменжер клаент Программасы) же
RIME Store (РАЙМ Стор) сыяктуу башка программа же кызматты колдонуу
ңузга укук
бербесе же ал үчүн жоопкерчиликти албаса , анда «Сиз» деген сөз BES (БМС электрондук
почта дареги) жана PIM Applications (ЖМБ кошумча программасы)үчүн сиздин
компанияңызды, ал эми Windows Live Messenger client Software (Виндоус Лайв Мемменжер
клаент Софтвея) менен RIME Store (РАЙМ Стор) программасын же кызматын колдонууга
байланыштуу, «Сиз» деген сөз сиздин өзүңүздү түшүндүрөт.
Бул Программанын (төмөндө аныкталган) лицензиясы же аны таратуу тууралуу сөз болгондо
(төмөндө аныкталгандай), RIM (a) Research In Motion Limited (Ресерч Ин Моушен Лимитед)
компаниясынын («RIM Канада» деп аталат) же анын астында иштеген же филиалы болгон (ал
астында иштеген же филиалы болгондор, RIM Канада менен бирге, бул Келишимде «RIM

Компаниялар Тобу» деп аталат) бир же андан көп мекемелердин; же ( b) RIM Компаниялар
Тобуна, RIM менен бирге,
үчүнчү тараптык лицензиялоочусунун түз же кыйыр
лицензиялануучусу болуп болуп эсептелет.
ТӨМӨНДӨГҮ ТИЕШЕЛҮҮ СЕДЕПЧЕНИ БАСУУ МЕНЕН ЖЕ ПРОГРАММАНЫ
КӨЧҮРҮҮ, ОРНОТУУ, АКТИВДЕШТИРҮҮ ЖЕ КОЛДОНУУ МЕНЕН, СИЗ БУЛ
КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫН КАБЫЛ АЛУУГА МАКУЛДУГУҢУЗДУ БЕРГЕН
БОЛОСУЗ. БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ БОЮНЧА СУРООЛОРУҢУЗ ЖЕ
КАБАТЫРЛАНУУ ҢУЗ БОЛСО, РИМ МЕНЕН LEGALINFO@RIM.COM ДАРЕГИ БОЮНЧА
БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ.
ЖОГОРУДА АЙТЫЛГАН ЖОЛ МЕНЕН БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫН КАБЫЛ
АЛГАНЫҢЫЗДЫ БИЛДИРҮҮ МЕНЕН, БУЛ КЕЛИШИМ БУГА ЧЕЙИН БОЛГОН
BLACKBERRY
КОЛДОНУУЧУ/ПРОГРАММАСЫНЫН
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК
КЕЛИШИМИНИН, BLACKBERRY МЕКЕМЕЛИК СЕРВЕР ПРОГРАММАСЫНЫН
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМИНИН ЖАНА БУГА ЧЕЙИН БОЛГОН БАРДЫК
BLACKBERRY ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕРИНИН, АЛ
КЕЛИШИМДЕР БАШКА УЧУРЛАРДА КОЛДОНУЛУШУН ЭСКЕ АЛЫП, СИЗДИН
BLACKBERRY КОШУЛМАСЫНЫН БӨЛҮГҮ БОЛГОН БАРДЫК ПРОГРАММАЛАРДЫН
ОРДУН ЭЭЛЕШИНЕ ЖАНА АЛАРДЫН ҮСТҮНӨН ҮСТӨ МДҮК КЫЛЫШЫНА, БУЛ
КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫН КАБЫЛ АЛГАН К ҮНДӨН ТАРТЫП, МАКУЛДУГУ ҢУЗДУ
БЕРГЕН БОЛОСУЗ (КОШУМЧА МААЛЫМАТ АЛУУ
ҮЧ
ҮН ТӨМӨНДӨГҮ
«КЕЛИШИМДЕРДИН БИРИГИШИ» БӨЛҮМҮН ОКУҢУЗ (30- БӨЛҮМ)).
Кайтаруу.
ЭГЕР
БУЛ
ПРОГРАММАНЫ БИРИНЧИ ЖОЛУ
КӨЧҮРҮҮ,
ОРНОТУУ,
АКТИВДЕШТИРҮҮ ЖЕ КОЛДОНУУГА ЧЕЙИН СИЗ БУЛ КЕЛИШИМДИН
ШАРТТАРЫНА МАКУЛ ЭМЕС БОЛСО
ҢУЗ, АНДА БУЛ ПРОГРАММАНЫ
КОЛДОНУУГА СИЗДИН УКУГУ ҢУЗ ЖОК БОЛОТ ЖАНА СИЗ: (А) ПРОГРАММАНЫ ТЕЗ
АРАДА РИМГЕ КАЙТАРЫШЫҢЫЗ, ӨЧҮРҮШҮҢҮЗ, ИШТЕН ЧЫГАРЫШЫҢЫЗ; ЖЕ (B)
ЭГЕР СИЗ БУЛ ПРОГРАММА РИМ ТАРАБЫНАН ЖЕ РИМДИН АТЫНАН АЛДЫН АЛА
ОРНОТУЛГАН РИМ АППАРАТЫН САТЫП АЛГАН БОЛСО
ҢУЗ, ТЕЗ АРАДА АЛ
АППАРАТТЫ, АНЫ МЕНЕН КОШО САТЫЛГАН ПРОГРАММАНЫ ЖАНА ТЕТИКТЕРДИ
(ДОКУМЕНТТЕРИ ЖАНА КУТУЛАРЫ МЕНЕН БИРГЕ) РИМГЕ ЖЕ АЛ АППАРАТТЫ,
ПРОГРАММАНЫ ЖАНА ТЕТИКТЕРДИ СИЗГЕ САТКАН РИМДИН АТАЙЫН УКУКТУУ
ДИСТРИБЮТЕРИНЕ КАЙТАРЫП БЕРҮҮҢҮЗ; (В) ЭГЕР СИЗ БУЛ ПРОГРАММА РИМ
ТАРАБЫНАН ЖЕ РИМДИН АТЫНАН АЛДЫН АЛА ОРНОТУЛГАН РИМДИН
АППАРАТЫН САТЫП АЛГАН БОЛСО
ҢУЗ,
АНДА ТЕЗ АРАДА АЛ РИМДИН
АППАРАТЫН, ПРОГРАММАНЫ ЖАНА ТЕТИКТЕРДИ (ДОКУМЕНТТЕРИ ЖАНА
КУТУЛАРЫ МЕНЕН БИРГЕ) РИМГЕ ЖЕ АЛ АППАРАТТЫ, ПРОГРАММАНЫ ЖАНА
ТЕТИКТЕРДИ СИЗГЕ САТКАН РИМДИН АТАЙЫН УКУКТУУ ДИСТРИБЮТЕРИНЕ
КАЙТАРЫП БЕРҮҮҢҮЗ; ЖЕ (С) ЭГЕР СИЗ БУЛ ПРОГРАММА РИМ ТАРАБЫНАН ЖЕ
РИМДИН АТЫНАН АЛДЫН АЛА ОРНОТУЛГАН ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТЫН КӨТӨРҮП
ЖҮРҮҮЧҮ АППАРАТЫН САТЫП АЛГАН БОЛСОҢУЗ, АНДА ТЕЗ АРАДА РИМГЕ ЖЕ
АЛ КӨТӨРҮП ЖҮРҮҮЧҮ АППАРАТТЫ, ПРОГРАММАНЫ ЖАНА ТЕТИКТЕРДИ СИЗГЕ

САТКАН РИМДИН АТАЙЫН УКУКТУУ ДИСТРИБЮТЕРИНЕ КАЙРЫЛЫП,
ПРОГРАММАНЫ ИШТЕН ЧЫГАРТЫШЫ
ҢЫЗ ЗАРЫЛ.
Эгер, жогоруда айтылган
шарттарда, Сиз Программаны же/жана ал орнотулган РИМ Аппаратын сатып алып, ал
аппаратты Программасыз пайдалуу колдоно албаса ңыз (тиешелүү учурларда), андаРИМге же
РИМ Аппараты үчүн Программаны сизге саткан РИМдин атайын укуктуу дистрибютерине
Программаны сатып алгандан отуз (30) күн ичинде кайрылып, сатып алууну далилдеген
кагазды көрсөтсөңүз, РИМ же РИМдин атайын укуктуу дистрибютери ал буюмдарды сатып
алууга короткон акчаңызды (короткон болсонуз) кайтарып берет. Үчүнчү Тараптын Көтөрүп
Жүрүүчү Аппараты менен кошо алынган Программа үчүн акчаны кайтарып алуу үчүн
(эскертүү: Программа айрым Үчүнчү Тараптын Көтөрүп Жүрүүчү Аппарат(тар)ы менен
акысыз берилген учурларда Программаүчүн эч канча акча кайтарылып берилбейт) ошол
Үчүнчү Тараптын Көтөрүп Жүрүүчү Аппараты үчүн Программаны саткан дистрибютер
менен байланышы
ңыз. Эгер, жогоруда айтылган шарттарда, Сиз атайын укуктуу
дистрибютерден Программаүчүн акчаны кайтарып ала албасаңыз, анда РИМ менен
legalinfo@rim.com дареги аркылуу байланышыңыз.
БУЛ
КЕЛИШИМ
СИЗДИН
ЮРИСДИКЦИЯ
ҢЫЗ
БЕРГЕН
УКУКТАРЫҢЫЗДЫ ЧЕТКЕ КАКПАЙТ.

МЫЙЗАМДЫК

1.
Аныктамалар. Контекст боюнча мааниси башкача болбосо, ушул Келишимде
аныкталган терминдер төмөндөгү маанилерге ээ болушат (жана , контекст жол бергенде
жекелик түр көптүктү жана тетирисинче көптүк түр жекеликти камтышы мүмкүн):
«Эфирдик Кызмат» - BlackBerry Кошулмасы программасы иштешиүчүн Эфирдик
Кызмат көрсөтүүчү(лөр) тарабынан көрсөтүлүүчү кенен аймактык зымсыз тармактык
кызматтар, башка тармактык кызматтар (анын ичинде зымсыз жергиликтүү тармак,
спутник жана интернет кызматтары) жана башка кызматтар.
«Эфирдик Кызмат Көрсөтүүчү» - Эфирдик Кызматтарды Көрсөтүүчү мекеме.
«Атайын укуктуу Колдонуучу» - BlackBerry Кошулмасы Программасын колдонууга
Сизден уруксат алган
өмөндөгү
т
адамдар:
(a) Сиздин кызматкерлериниз,
консультанттарыңыз же көзкарандысыз контрактерлоруңуз; (b) досуңуз, үй -бүлө
мүчөңүз же Сиздин үйдө жашаган башка адамдар; (c) РИМ жазуу түрүндө уруксат
берген адамдар. Бул келишим Сиздин BlackBerry сервердик программа ңызды үчүнчү
тараптын колдонушуна автоматтык үрдө
т
уруксат бербейт, эгер ушуга уруксат
алгыңыз келсе, РИМ менен legalinfo@rim.com дареги аркылуу байланышыңыз.
«BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппарат» же «BlackBerry аппараты» - РИМ
тарабынан же анын атынан чыгарылган өтөрүп
к
жүрүүчү зымсыз аппараттар, ага
смартфондор, смарт карта-окуучулар, таблеттер же BlackBerry презентерлери жана
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla сайтында РИМ тарабынан
«BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппарат» деп айкын белгиленген аппараттар
кирет.
«BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү программа» - көтөрүп жүрүүчү аппараттарда

колдонулуу үчүн чыгарылган РИМ патенттеген программалар (анын ичине РИМ
патенттеген программалар, жабдык контролдоочулар, интерфейстер, алардын курамы
же техникалык жактан программалык код деп эсептелген же эсептелбеген башка
маалымат; жана үчүнчү тарап чыгарган компоненттер кирет) же алардын бөлүктөрү.
Алар (a) РИМ чыгарган көтөр үп жүрүүчү аппараттарга орнотулушу; же (b) Сиз
BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппаратыңызда колдоно алышыңыз үчүн РИМ
тарабынан же анын атынан мезгил-мезгили менен жөнөтүлүп, таратылып же башка
жолодор менен түздөн-түз же РАЙМ Стор аркылуу Сизге жеткирилип турушу
мүмкүн. BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү программалардын мисалы болуп,
РИМ патенттеген операциондук системалык программасы жана РИМ патенттеген
BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппаратарда алдын ала орнотулган же РАЙМ
Стор аркылуу Сизге жеткирилген жана РИМ патенттеген аспаптар, үчүнчү тараптар
чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппараттард а колдонуу үчүн РИМ тарабынан же анын
атынан мезгил-мезгили менен жөнөтүлүп, таратылып же башка жолодор менен
жеткирилип туруучу программалар аталышы мүмкүн.
"BlackBerry Төлөм Кызматы" - РИМ патенттеген, Ин-Апп буюмдарын жана башка
санариптик буюмдарды жана кызматтарды РАЙМ Стор аркылуу сатып алууга
мүмкүндүк берген төлөм инфраструктурасы.
«BlackBerry ПК программасы» - BlackBerry Кошулмасы программасынын өблүг ү
катары иштелип чыккан, жеке адамөз персоналдык компьютеринде колдоно ала
турган РИМ патенттеген программалар (анын ичине РИМ патенттеген программалар,
интерфейстер, алардын курамы же техникалык жактан программалык код деп
эсептелген же эсептелбеген башка маалымат; жана
үчүнчү тарап чыгарган
компоненттер кирет) же алардын б өлүктөрү. BlackBerry ПК программасынын мисалы
болуп, Сиздин к өтөрүп жүрүүчү аппаратыңыз менен персоналдык компьютериңиздин
иштешинин синхронизациясын жана башка десктопту башкаруучу функцияларды
камсыз кылуучу «BlackBerry Десктоп программасы» аталышы мүмкүн.
«BlackBerry Просумер кызматтары» - РИМ тарабынан иштеп чыгарылган жана
көрсөтүлүүчү кызматтар. Бул кызматтар РИМ кардарларына BlackBerry патенттеген
сервердик программаны сатып албай эле, ал программа камсыз кылган функцияларды
колдоно алышына жол ачат. BlackBerry Просумер кызматтарына, мисалы, РИМдин
«BlackBerry интернет кызматы» кирет. BlackBerry интернет кызматы Колдонуучуларга
(a) интернет кызматынөрсөтүүчүлөр
к
же башка үчүнч ү тараптар колдогон
электрондук почтага келген каттарды көтөрүп жүрүүчү аппаратка алуу; (b) көтөрүп
жүрүүчү аппаратка өзүнчө электрондук дарек ачуу; жана (c) айрым Интернет
маалыматтарын жана кызматтарын алуу м үмкүндүгүн берет. Сиздин эфирдик кызмат
көрсөтүүчүңүз BlackBerry Просумер кызматтарынын айрымдарын же баарын көрсөтө
албашы м үмкүн. Өз эфирдик кызмат көрсөтүүчүңүздөн ал кызматтардын көрсөтүлүшү
тууралуу так маалымат алсаңыз болот.
«BlackBerry сервердик программасы» - РИМ патенттеген сервердик программа (анын
ичине РИМ патенттеген программалар, интерфейстер, алардын курамы же
техникалык жактан программалык код деп эсептелген же эсептелбеген башка

маалымат; бардык сервердин башкаруу протоколун идентификациялоочулар (СБП
ИД), СБПны аныктоочу ачкыч жана РИМ сервер программасы менен кошо берген
башка идентификациялоочулар; жана үчүнчү тараптар чыгарган компоненттер кирет)
же алардын өлүктөрү.
б
Мындай программанын жалгыз нускасы компьютерге
орнотулуп, көтөрүп жүрүүчү аппараттардын көптөгөн ээлери тарабына н каалаган
убакта колдоно алышы
үчүн иштелип чыгарылган. BlackBerry сервер
программасынын мисалы болуп, «BlackBerry мекеме сервери» программасы кызмат
кыла алат. Ал айрым корпоративдик серверлер (мисалы, электрондук почта
серверлери) менен «BlackBerry мекеме сервери» жана к өтөрүп жүрүүчү аппараттарга
иш телефонунун функцияларын аткара алууүмкүндүгүн
м
берүүчү , «BlackBerry
мобилдик үн» программалары аркылуу иштөөчү көтөрүп жүрүүчү аппараттарды
кошуп, байланыштырып туруу үчүн иштеп чыгарылган.
«BlackBerry Кошулмасы» - BlackBerry Кошулмасы программасы жана аны менен кошо
иштөөчү төмөндөгү программалардын жок дегенде бири: РИМ аппараты, BlackBerry
сервер программасы, BlackBerryBlackBerryнин к өтөрүп жүрүүчү аппаратты иштетүүчү
программасы, BlackBerry ПК программасы жана/же Кызмат(тар)ы; тиешел
үү
документациясы менен.
«Контент» (курам) – маалымат, текст, музыка, үн, рингтон, сүрөт, графика, кат, белги
же ушул сяктуу башка санариптик материал же маалымат.
«Документация» - тиешелүү орнотуу үчүн көрсөтмө же РИМ тарабынан даярдалган
жана Колдонуучуга программанын ар бир тиби жана версиясы, РИМ аппараты же
кызматы менен, коопсуздукөрсөтмөлөрүн
к
кошуп,
берилүүчү кагаздар.
Колдонуучулар жана администраторлор
үчүн
документацияны ошондой эле
http://docs.blackberry.com сайтынан же РИМге legalinfo@rim.com дареги аркылуу
кайрылып алса болот. Ишенимдүү болуш үчүн, документация эч кандай РИМден
башка тарап даярдаган орнотуу
үчүн көрсөтмөнү же
Колдонуучуга берилүүчү
кагаздарды, же РИМден башка тарап жасаган өзгөртүүлөрү баркагаздарды камтыбайт.
«Көтөрүп жүрүүчү аппарат» - (a) BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппарат; же
(b)Үчүнчү тарап чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппарат.
«Ин-Апп Буюмдары» - Сизге BlackBerry Төлөм Кызматын колдонуп Программанын
нускалары аркылуу сатылган санариптик аппараттар же кызматтар же Сиз РАЙМ
Стор аркылуу алган Үчүнчү тарап чыгарган программа.
«Киоск» - РАЙМ Стордогу бир бөлүм.
«Катталган Соодагер» (Merchant of Record (MoR же МоР)) – сатып алуу учурунда
аныкталган сатып алуу операциясын ишке ашырган мекеме, андай мекемелер
төлөмдүн тибине, юрисдикцияга жана Киоскко жараша ар түрдүү болушу мүмкүн.
«Менин Дүйнөм» ( My World же Май Ворлд) – РАЙМ Стор аркылуу алган айрым
Программаларды жанаҮчүнчү Тараптар чыгарган буюмдарды Сиздин Көтөрүп

Жүрүүчү Аппаратыңыздан алып салууга жана кайра орнотууга мүмкүндүк берүүчү
сактоочу система.
«Сунуштоолор» - РИМ аппараттарын, Программаларын, РИМ кызматтарын, Үчүнчү
Тарап чыгарган буюмдарын же Үчүнчү Тарап кызматтарын кошуп, РАЙМ Стордон
сатып алууга мүмкүн болгон Ин-Апп аппараттары, буюмдары же кызматтары.
«Сунуштоочу сатуучулар» - РАЙМ Стор аркылуу таратууүчүн Сунуштоолорду
жиберген адамдар же мекемелер.
«Акы төлөнүүчү РИМ кызматтары» - Аларды алуу үчүн Сиз же Сиздин Ыйгарым
укуктуу Колдонуучуларыңыз РИМге а кы төлөшү керек болгон РИМ кызматтары.
«РИМ аксессуарлары» - РИМ иштеп чыккан аксессуарлары же аппараттары, анын
ичинде РИМ аппараты менен кошо ишт
өө үчүн чыгарылган бардык микроСД
карталары же башка эс кеңейтүүчү жана кулакка таккычтар кирет.
«РИМ Аппараты» - BlackBerry көтөрүп жүрүүчү аппараттары же программасыз РИМ
аксессуарлары.
«РИМ Кызмат(тар)ы» - Сизге РИМ тарабынан, же анын атынан, же анын филиалы
берилген тарабынан деп айкын белгиленип көрсөтүлгөн бардык кызматтарды, РИМ
тарабынан http://www.blackberry.com/legal/rimservices сайтында РИМ Кызматы катары
белгиленген кызматтарды билдирет. Бирок, иштеп чыгарууга РИМ катышкан Үчүнчү
Тарап Кызматтары нукура РИМ Кызматы катары каралбайт.
«РАЙМ Стор» - РАЙМ же РАЙМдын филиалы патенттеген, «BlackBerry Энтерпрайс
Стордон» өлөк,
б
Сунуштоочу сатуучулар Колдонуучуларга таратуу
үчүн
Сунуштоолорду жиберүүчү колдонулган санариптик виртуалдык дүкөн.
«РАЙМ Стор Сунуштоосу» - РАЙМ Стор аркылуу жасалган Сунуштоо.
«Кызмат Көрсөтүүчүлөр» - 9(e) Бөлүмүндө түшүндүрмөсү берилген
«Программа» - Сизге кайсы формада, эмненин ичинде же кантип берилгенине, же
андан кийин орнотулуп же колдонгонуна карабай, бул келишимдин негизинде
берилүүчү бардык BlackBerry көтөрүп жүрүүчү аппараттарын иштетүүчү
программалар, BlackBerry ПК программасы же BlackBerry сервер программасы.
«Программа» термини үчүнчү тараптар чыгарган программаларды же курамдарды, ал
программалар же курамдар РИМ тарабынан же РИМдин атынын, же РАЙМ Стор
аркылуу, же BlackBerry Төлөм Кызматы аркылуу башка жол менен таратылганына, же
BlackBerry программасын же BlackBerry кошулмасынын же Үчүнчү Тараптар
чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппаратты коштоп же алар менен бирдикте иштегенине
карабай, өзүнө камтыбайт.
«Үчүнчү тарап чыгарган компонент» - өз программасына же компьютердик

продукциясына кошуп иштетүү үчүн РИМ Үчүнчү Тараптардан лицензия боюнча
алган жана РИМ аппаратынын ажырагыс өлүгү
б
катары РИМ бренди менен
таратылган программаларды жана интерфейстерди билдирет. Буларга Үчүнчү Тарап
чыгарган Программалар кошулбайт.
«Үчүнчү тарап чыгарган курам» - үчүнчү тараптар патенттеген курамдарды билдирет.
«Үчүнчү тарап чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппарат» - BlackBerry чыгарган көтөрүп
жүрүүчү аппарат болбогон, аны иштетүү үчүн BlackBerry чыгарган көтөрүп жүрүүчү
аппаратты иштетү үчү программа же анын бир бөлүгү РИМ тарабынан иштелип
чыккан жана ал
үчүнчү тарап чыгарган көтөрүп жүрүүчү аппаратты
РИМ
инфраструктурасына кошуу үчүн РИМ Сиздин эфирдик кызмат көрсөтүүчү менен
келишимге кол койгон, смартфон же таблет сыяктуу көтөрүп жүрүүчү аппарат.
«Үчүнчү тарап чыгарган буюмдар» - Үчүнчү Тарап чыгарган Курам жана Үчүнчү
Тарап чыгарган Аппараттар.
«Үчүнчү Тарап чыгарган Компьютердик Жабдыктар» - РИМ аппараты болбогон
бардык көтөрүп жүрүүчү аппараттар, компьютерлер, жабдыктар, тетиктер жана башка
компьютердик аппараттар.
«Үчүнчү Тарап чыгарган Аппараттар» - Үчүнчү Тарап чыгарган Компьютердик
Жабдыктар, Үчүнчү Тарап чыгарган Программалар жана РИМ аппараты болбогон
бардык коммерциялык аппараттар.
«Үчүнчү Тарап Кызматтары» - эфирдик кызматты көрсөтүүчү жана үчүнчү тарап
болгон Катталган Соодагерлер (МоР) же төлөмдү ишке ашыруучулар көрсөткөн
бардык кызматтар.
«Үчүнчү Тарап Программалары» - РИМ Аппараттары же РИМ Программалары, же
РАЙМ Стор сыяктуу РИМ Кызматтары менен, алар боюнча же алар аркылуу берилген
же башка жол менен жеткирилген, үчүнчү тараптар патенттеген өзүнчө программалык
колдонмолор.
«Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз» - Программа жана аны менен бирге Сиз, шартка
жараша, сатып алган, орноткон, иштеткен же башкача жол менен макул болгон жана
колдонуу үчүн жоопкерчилик алган төмөндөгү кошумча буюмдардын жок дегенде
бири: РИМ аппараты, BlackBerry Сервер Программасы, BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү
Аппараттарын иштетүүчү Программа, BlackBerry ПК Программасы жана/же РИМ
Кызмат(тар)ы жана аларга тиешелүү Документация. Үчүнчү Тарап Буюмдары жана
Үчүнчү Тарап Кызматтары Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын бөлүктөрүн түзбөйт.
«Сиздин Курамыңыз» - Сиз же Сиздин Ыйгарым Укуктуу Колдонуучу
ңуз РИМ
Кызматтары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары үчүн жиберген же башкача жол менен
жеткирген түрдүү Курам.

2.
Программа жана Документация Лицензиясы. Бул Келишим боюнча Программа
сатылбайт, ал лицензияланат. Программаны иштетүү үчүн Сиздин лицензияңыз лицензия
акысын, эгер ал бар болсо, төлөөдөн көз каранды. Бул Келишимдин шарттарына жараша,
Сизге жеке, кайра алынышы м
үмкүн, эксклюзивдик эмес, бирөөгө өткөрүлбөс лицензия
берилет. Ал лицензия Сизге жана Сиз уруксат берген Колдонуучуларга, коллективд үү түрдө:
(a) эгер Программа BlackBerry Сервер Программасы болсо:
(i)
РИМге же РИМдин
ишенимд
үү дистрибютерине төлөнгөн
программаны сатып алуу акысына жараша (эгер РИМге же РИМдин
ишенимдүү дистрибютерине программа үчүн акы төлөө талап
кылынбаса, анда РИМ же РИМдин ишенимдүү дистрибютери башка
жол менен жазуу
үрүндө
т
уру
ксат берген белгил
үү сандагы
программанын нускасын орнотуу жана колдонууга), белгил үү сандагы
программанын нускасын (виртуалдуу нускаларын кошуп) орнотууга
жана колдонууга; жана
(ii)
акысы РИМге же РИМдин ишенимдүү дистрибютерине төлөнгөн,
тиешелүү түрдө, белгилүү сандагы көтөрүп жүрүүчү аппараттартарды
же персоналдык компьютерлерди программага кошууга (мисалы,
«BlackBerry энтерпрайс сервер» Программасы үчүн сатып алынган
кардарга жол ачуучу лицензиялары (КАЛ)) (эгер РИМге же РИМдин
ишенимдүү дистрибютерине өтөрүп
к
жүрүүчү аппараттарды
программага кошуу үчүн акы төлөө талап кылынбаса, анда РИМ же
РИМдин ишенимдүү дистрибютери башка жол менен жазуу түрүндө
уруксат берген белгилүү сандагы көтөрүп жүрүүчү аппараттарды же
персоналдык компьютерлерди программага кошууга), жана
(b) эгер программа BlackBerry Көтөрүп жүрүүчү Аппараттарын иштетүүчү
Программасы же BlackBerry ПК Программасы болсо жана:
(i)

эгер ал жабдыкта алдын ала орнотулган болсо, анда ошол жабдыкта
орнотулган Программанын нускасын колдонууга; же

(ii)

эгер ал Программа жабдыкта алдын ала орнотулбаган болсо, анда
РИМге же РИМдин ишенимд
үү
дистрибютерине өлөнгөн
т
Программаны сатып алуу акысына жараша (эгер РИМге же РИМдин
ишенимдүү дистрибютерине программа үчүн акы төлөө талап
кылынбаса, анда РИМ же РИМдин ишенимдүү дистрибютери башка
жол менен жазуу
үрүндө
т
уруксат берген белгилүү сандагы
программанын нускасын орнотуу жана колдонууга), программаны
белгилүү сандагы тиешелүү жабдыкка орнотуу жана колдонууга укук
берет.

Эгер Сиз программаны (жана башка бириктирилген КАЛдарды) жазылуу негизинде же
акысыз сыноо иретинде алып жатсаңыз, анда жогоруда сөз болгон лицензия укуктары Сиз
төлөгөн жазылуу мөөнөт же РИМ же анын ишенимдүү дистрибютери (шартка жараша)

уруксат берген убакыт ичинде гана күчүндө болот.
Бардык шарттарда, бул келишим астында берилген лицензия(лар) Сизге жана Сиз уруксат
берген Колдонуучуларга программаны колдонууга же колдонууга уруксат үүгө
бер же
кызматтарды өзүңүздүн ички же жеке максаттарыңыз үчүн, BlackBerry Кошулмасынын
бөлүгү катары гана, колдонууга уруксат берет. Эгер Сиз уруксат берген Колдонуучу
BlackBerry көтөрүп жүрүүчү аппараттарды иштетүүчү программасын башка BlackBerry
Кошулмасынын бөлүгү катары колдонгусу келсе (б.а. Сиз же Сиздин атыңыздан иш
жүргүзгөн башка адам Сиз сатып албаган, орнотпогон жана бербеген РИМ патенттеген
аппараттардан, программадан же кызматтардан турган BlackBerry Кошулмасынын, жана Сиз
ошого уруксат берүүгө даяр болуп, бирок андай башка BlackBerry Кошулмасын колдонуу
үчүн жоопкерчиликти алгыңыз келбесе), андай колдонуу бул лицензиялык келишимге
кирбейт жана Сиз уруксат алган Колдонуучудан BlackBerry көтөрүп жүрүүчү аппараттарды
иштетүүчү программасын башка BlackBerry кошулмасынын бөлүгү катары колдонуу
тууралуу РИМ менен өзүнчө лицензиялык келишим түзүүсүн тала п кылышыңыз керек.
Мисалы, Сиз корпорация болуп, Сиздин кызматчы
ңыз BlackBerry көтөрүп жүрүүчү
аппараттарды иштетүүчү программасын өзүнүн жеке BlackBerry просумер кызматы же
Виндоус Лайв Мессенжер Клаент Программасы менен байланышта колдонгусу келсе, жана
Сиз ошого уруксат бер үүгө даяр болуп, бирок ал үчүн жоопкерчиликти алгыңыз келбесе, анда
ал колдонуу «Сиз» (корпорация маанисинде) менен түзүлгөн келишимге кирбейт жана Сиз,
эгер Сиздин кызматчыңыз РИМ менен жеке өзүнүн атынан программаны башка BlackBerry
Кошулмасынын бөлүгү катары колдонууга уруксат берүүчү BlackBerry программасы
тууралуу лицензиялык келишим түз гөндүгүн тастыктасаңыз, ал үчүн жоопкер болбойсуз.
Ошондой эле, Сиз Хостед БЕС Эксесс Келишимин түзгөн болсоңуз, Сиздин кардарларыныз
BlackBerry Мекеме Сервердик Программасынын BlackBerry Кошулмасынын бөлүгү катары
колдонуу үчүн ББКЛК (BBSLA) келишимине кошулушу керек.
Жаңыртуулар жана Жакшыртуулар. Бул Келишим жана ал бер үүчү лицензия төмөндөгүлөргө
укук же ээлик бербейт: (A) келечектеги Программанын же Үчүнчү Тарап Программасынын
жаңыртууларына же жакшыртууларына; (B) BlackBerry Көтөрүп жүрүүчү Аппаратын
иштетүүчү Программа же Көтөрүп жүрүүчү Аппараты жөнүндө сөз болгондо, Программага
киргизилген бөлүктөрдөн башка бөлүктөргө укук алууга; (C) жаңы же өзгөртүлгөн РИМ
Кызматтарын алууга. Жогурада жазылганга карабай, Программа ага болгон жа ңыртууларды
же жакшыртууларды автоматтык т үрдө текшерип туруу функциясын камтышы мүмкүн. Сиз
же Сизге BlackBerry Кошулмасын же анын бөлүктөрүн берүү тууралуу Сиз менен келишим
түзгөн Үчүнчү Тарап Сиздин BlackBerry кошулма
ңызды Программага, Үчүнчү Тарап
Программасына же Үчүнчү Тарап Кызматтарына болгон жа
ңыртууларды же
жакшыртууларды жиберүүчү же Колдонуучу кылып конфигурациялаган болбосо, анда Сиз
РИМдин Сизге ошондой жаңыртууларды же жакшыртууларды мезгил -мезгили менен
жиберип туруу мүмкүндүгүнө (милдетине эмес) макулдугуңузду берген болосуз. Сизге РИМ
тарабынан бул Келишимге ылайык жиберилгн бардык жаңыртуулар же жакшыртуулар,
шартка жараша, BlackBerry Көтөрүп жүрүүчү Аппараттарын иштетүүчү Программасы,
BlackBerry ПК Программасы, BlackBerry Сервер Программасы, РИМ Кызматтары же Үчүнчү
Тарап Программасы деп эсептелинет.

Бета Буюмдары. Эгер Программа же Программа аркылуу алынган Кызмат коммерциялык
эмес, сыноо иретинде алынган «альфа» же «бета» программасы (тиешелүү түрдө «Альфа
Программасы» же «Бета Кызматы») деп аныкталса,
анда жогоруда өз
с болгон Бета
Программасын колдонууга же Бета Кызматтарынын ачыктыгына
болгон Сиздин
лицензиялык укуктарыңыз РИМ уруксат берген убакыт (Сыноо мезгили) ичинде жана Сизге
жана Сизден уруксат алган Колдонуучуларыңызга (эгер сиз жеке адам болсоңуз, анда Бета
Программасы же Бета Кызматтары үчүн Уруксат алган Колдонуучулар болбойт) Бета
Программасын же Бета Кызматтарын, ошондой эле, РИМ тарабынан Бета Программасы
(«Бета Компьютер Жабдыктары», Бета Программасы жана Бета Кызматтары, «Бета
Буюмдары») менен чогуу колдонуу үчүн берилген РИМ Буюмун сыноодон өткөрүп, РИМге
алар жөнүндө өз пикириңизди айтууга жетиштүү чегинде гана күчүндө болот. Эгер Бета
Программасы же башка Бета Буюмдары жана Бета Программасынын же башка Бета
Буюмдарынын коммерциялык версиялары РИМдин өнүктүрүү иш чараларынын бөлүгү
катары берилсе, алар РИМ тарабынан коммерциялыкүрдө
т чыгарылган учурда гана
тиешелүү Программа менен колдонулуучу кошумча программаларды иштеп чыгуу
үчүн
колдонулушу мүмкүн.
Андай лицензия Сыноо Мезгили бүтүшү менен автоматтык түрдө күчүн жоготот, бирок ал
мезгил РИМдин жеке чечими менен узартылышы же токтотулушу ыктымал. Эгер Сиз бул
Келишимди бузбаган болсо
ңуз РИМ, мүмкүн болсо, Сыноо Мезгилинин узктыгынын
өзгөрүшү тууралуу сизге алдын ала кабарлоого коммерциялык жактан акылга сыярлык
аракеттерди жасайт. Сыноо Мезгилине карабай, РИМдин Бета Буюмдарга алар белгилүү
убакыттан кийин иштетилгис болуп кала турган техникалык чараларды орното алуу укугун
тааныйсыз жана Сиз ал техникалык чараларды аттап өтпөөгө жана андай аракет жасабоого
макулдук бересиз. РИМ Сизге Бета Буюмдарга лицензияны грант т үрүндө берсе, Сиз РИМге
ал Бета Буюмдар тууралуу, РИМдин акылга сыярлык суранычы боюнча,өз пикириңизди,
анын ичинде Сыноо Мезгилиндеги бузулуулар жаны кыйнчылыктар тууралуу пикири ңизди
билдирип турууга макулдук бересиз. Ал
үчүн РИМ тарабынан эч кандай компенсация
төлөнбөйт жана андай пикирлердин берилиши төмөндөгү «Пикирлер» деп аталган Б өлүмдүн
шарттарына баш иет. РИМ Сизден айрым Бета Буюмдарга байланышкан байкоо
өткөрүшүңүздү атайын сурашы мүмкүн жана Сиз андай байкоолорду өткөрүүгө макулдук
бересиз.
Репродукция укугу. Сизге бул Программаны же РИМ Кызматынын бөлүгү катары берилген
анын курамын бүтүндөй же анын бөлүктөрүн таратууга же өзөртүүгө Сиздин укугуңуз жок.
Мыйзам ачык түрдө РИМге мындай аракеттерди жасоого тыюу салууга жол бербеген
учурлардан сырткары, Сиздин бул программаны же РИМ Кызматынын бөлүгү катары
берилген анын курамын бүтүндөй же анын бөлүктөрүн көчүрүүгө, репродукциялоого же
башка жол менен
өбөйтүүгө,
к
бул
Келишим, тиешел
үү РИМ Кызматтарынын
Документациясы, же Сиз менен РИМдин же анын филиалы ортосундагы башка жазуу
түрүндөгү келишим жол берген учурлардан сырткары, укугу
ңуз жок. Ушул жерде
колдонулган «көчүрүү» жана «репродукциялоо» түшүнүктөрү өзүнө демейде программаны
иштетүүдө Документацияга же анда жазылган максаттарга ылайык, же Программанын же ал
Программа орнотулган компьютердин же системанын тармактык стандарт же ишкер
практикага ылайык, өзгөртүүсүз кайталанып туруучу көчүрмөлөрүн жасоо үчүн зарыл болгон
Программанын билдир
үүлөрүн жана көрсөтмөлөрүн көчүрүүнү камтыбайт. Сиздин
Документациянын түрлөрүн же алардын бөлүктөрүн көчүрүүгө, жеке же ички максаттарга
жана Сиздин BlackBerry Кошулма
ңыздын пайдалануусуна байланыштуу учурлардан

сырткары, укугуңуз жок.
3.
Сиздин BlackBerry Кошулма ңыздын колдонулушэрежелери. Сиз өзүңүздүн BlackBerry
Кошулмаңыздын Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар тарабынан колдонушуна
байланыштуу бардык иш-аракеттерге жооптуу болуп, өтмөндөгүлөрдү камсыз кылууңуз
зарыл:
(a)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар Сиздин BlackBerry Кошулма ңызды
же анын б өлүктөрүн ушул Келишимге, бардык колдонулуугатийиш болгон укукка
жана регламенттерге жана Сиздин BlackBerry Кошулма
ңыздын Документациясына
же алардын б өлүктөрүнө ылайык гана иштетүүңүздөрдү;

(b)

Сиз өз атыңыздан же компаниянын, башка мекеменин же жашы жете электердин
атынан ушул Келишимге кол коюуга укуктуу экендигиңизди жана жашыңыз
жеткендигин;

(c)

Ушул Келишимге ылайык Сиз РИМге берген бардык маалымат, анын ичинде
кандайдыр РИМ Кызматын алуу үчүн каттоодон өтүүдө, РАЙМ Стор аркылу
буйрутма жибер үүдө жеBlackBerry Төлөм Кызматы аркылуу төлөмдү жүргүзүүдө
берилген маалымат, чын, так, ушул убакытка таандык жана толук болушун, жана ;
Сиз же Сизден уруксат алган Колдонуучулар кандайдыр РИМ Кызматын алып же
эсебин колдонуп турган мезгил ичинде Сиз ал маалыматтын чын, так, ошол
убакытка таандык жана толук болушун камсыз кылп турасыз;

(d)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар билип туруп, Сиздин жана Сизден
уруксат алган Колдонуучуңуздун ордуңарда болгон адам демейде жасоочу
сурамжылоодон кийин, Сиздин BlackBerry Кошулмаңызды же анын бөлүгүн
өзүнчө же башка Үчүнчү Тарап Буюму же Үчүнчү Тарап Кызматы менен кошуп,
РИМдин оюнча РИМ же Эфирдик кызмат көрсөтүүчүлөр сыяктуу тараптар
колдонгон программаларга, системаларга, тармактарга, Курамга же кызматтарга
жолтоо боло турган, начарлата турган же терс таасир эте турган, же башкача
РИМге, РИМ Компаниялар Тобунуна, Эфирдик Кызмат к өрсөтүүчүгө же алардын
тиешел үү кардарларына же аппараттарына же кызматтарына доо кетирчү жол
менен колдонбоону жана башкалардын колдонушуна жол берб
өөнү, жана ошондой
аракеттер орун алгандыгы тууралуу РИМ Сизге билдир үү жасаган учурда аны
дароо токтотууну;

(e)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар Сиздин BlackBerry Кошулма ңызды
же анын өлүгүн
б
колдонуп бирөөнү басмырлоочу, абийирине тийүүчү,
жалаалоочу, мыйзамсыз же калп билдир үүлөрдү
, Курамды жиберб өөнү;

(f)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар Сиздин BlackBerry Кошулма ңызды
же анын б өлүгүн кылмыш же кылмыш аракетин жасоого, кылмыш, мыйзамсыз иш
же терс аракеттерди жасоого к өмөктөшүүгө колдонбоону, анын ичинде адамдын
жеке турмушуна кириш
үү
же жолтоо болуу,
үчүнчү тараптардын
интеллектуалдык менчигин же/жана башка патенттик укуктарын бузууну же
мыйзамсыз иштетүүнү (Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулардын

укугуңуздар жок болгон программаны же Курамды көчүрүү жана бөлүшүү же
корголгон сан-ариптик укуктарды мыйзамсыз колдонууну кошуп);
(g)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар BlackBerry Кошулмасын же анын
бөлүгүн (i) вирус, Троя атын, курт, арттан келүүчү, жаап салуучу механизм,
зыяндуу код, искегич, личинка,
өлүк механизм же аңдыгыч
(зыяндуу
программаларды);
(ii) кандайдыр
программалардын,
кызматтардын,
системалардын, маалыматтын (A) иштешине терс таасир эт үү
(B) иштетпей коюу,
бузуу же зыян келтирүү же (C) уруксат берилбеген кир үүгө жол ачуу, уруксат
берилген кир үүгө жол тосуу же уруксат берилбеген же мыйзамсыз максаттарда
колдонуу үчүн чыгарылган болушу ыктымал программаларды жана контентти
жүктөөгө, жиберүүгө, электрондук почта аркылуу салууга, өткөрүүгө же башкача
жол менен жеткир үүгө колдонбоону (жана сиз BlackBerry Кошулмасында же ага
тиешеси бар кандайдыр зыяндуу программалардын бар экендиги тууралуу
кабардар болуп калса ңыз, Сиз ал жөнүндө тезинен РИМге кабарлайсыз);

(h)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар Сизге РИМ Кызматынын же РИМ
Кызматын алууга болгон укугуңуздун бөлүгү катары берилген Программаны,
Курамды же алардын б өлүктөрүн, кызматтарды же алардын бөлүгүн (анын ичинде
Программаны колдонуп сервистик бюро ачуу же ошол сыяктуу кызмат
көрсөтүүнү кошуп) колдонуу укугуңузду, РИМдин макулдугун жазуу түрүндө
албай туруп, башка тарапка сатпоону, ижарага же лизингге өткөрүп бербөөнү, же
сатууга, ижарага, лизингге бер үүгө жана өткөрүп берүүгө аракет кылбоону;

(i)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар РИМ Кызматтарына, эсептерине,
компьютер системаларына же РИМ Кызматына кошулган тармактарга хакерлик,
паролду бузуу же башка жол менен уруксатсыз кирүүгө аракет кылбайсыз, андай
РИМ Кызматы тарабынан Сизге атайын берилбеген жолдор менен РИМ Кызматы
аркылуу алса боло турган материалдарды же маалыматты албайсыз же алуу үчүн
аракет кылбоону;

(j)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар Сиздин BlackBerry Кошулма ңызды
же анын б өлүгүн башка адамдын же мекеменин атынан чыгуу же калп айтуу же
башка жол менен Өзүңүздү же Сизден уруксат алган Колдонуучуну башка адам же
мекеме менен байланышы бар деп к өрсөтүү, же,фишинг жана спуфингди кошуп,
башкаларды жа ңылта турган калп наамды түзүү үчүн колдонбоого;

(k)

Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар РИМ менен кызматташып бул
Келишимди бузуу болгон-болбогонун иликт өөгө жардам катарыРИМге ал сураган
маалыматты берип, РИМге же РИМ дайындаган к өз карандысыз текшерүүчүгө
РИМ Аппараттары, РИМ Кызматтары же Программасы мурда же учурда
колдонулган жана ага тиешел үү жазуулар сакталган бөлмөлөргө жол ачып бер
есиз.
Сиз РИМге (i) кылмыш тууралуу шектенүү болгон учурларда күч органдары
менен; (ii) бул Келишимди бузуу учурларын иликт өөдө үчүнчү тараптар менен;
жана (iii) бул Келишимдин шарттарын аткарууда Интернет кызматын
көрсөтүүчүлөрдүн, тармактардын же эсептөөчү мекемелердин системалык
администраторлору менен кызматташуу укугун бересиз. Андай кызматташуу

РИМден Сиздин жана Сизден уруксат алган Колдонуучулардын Колдонуучу
аттарын, ИП даректерин жана башка маалыматтарын ачууну талап кылышы
мүмкүн.
4.
Талап кылынган Үчүнчү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары.
Сиз BlackBerry Кошулмасы менен иштетүү үчүн тандап алган Үчүнчү тарап буюмдарынын
жана Үчүнчү тарап кызматтарынын (анын ичинде, чектөөсүз, компьютер системаларын,
Интернет байланышын жана Эфирдик Кызматтарын кошуп) РИМдин минималдык
талаптарына, анын ичинде, чектөөсүз, Документацияда аныкталгандай Сиздин BlackBerry
Кошулмаңызга талап кылынган иштеп чыгуу ылдамдыгы, эси, кардар программасы жана
интернет байланышы, жооп беришин камсыз кылышы ңыз зарыл. Андан сырткары, Сиз жана
Сизден уруксат алган Колдонуучулар тарабынан андай Үчүнчү тарап буюмдарынын же/жана
Үчүнчү тарап кызматтарынын Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз менен бирдикте колдонулушу
ал Үчүнчү тарап буюмдарын же/жана Үчүнчү тарап кызматтарын колдонууга байланышкан
лицензияларды, шарттарды, мыйзамдарды, эрежелерди же/жана регламенттерди бузбоосун
камсыз кылышыңыз зарыл.
Көпчүлүк учурларда, Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын иштеши үчүн (анын ичинде видеочат, электрондук почта жана уюлдук телефон чалууларүчүн)
Эфирдик кызматтар талап
кылынат. Сиздин BlackBerry Кошулма ңыздыпайдаланганы ңызга жарашаЭфирдик кызматтар
үчүн акы төлөшүңүз зарыл болот жана Сиз, өзүңүз менен РИМдин ортосундагыдай, андай
пайдалануунун натыйжасында пайда болгон бардык Эфирдик кызматтарга төлөмдөр үчүн
жоопкер болууга макулдук бересиз. Сиздин Эфирдик кызмат к өрсөтүүчүңүз сиз алсаңыз боло
турган РИМ Кызматтарын жанаҮчүнчү Тарап Кызматтарын чектеши мүмкүн. Эгер Сиз
жашаган жерде Сиздин BlackBerry Кошулма
ңыздын иштешин кайсы Эфирдик кызмат
көрсөтүүчүлөр камсыз кыла алышы тууралуу маалымат ңыз
алгы келсе, анда
legalinfo@rim.com дареги аркылуу РИМ менен байланышыңыз. Сиз BlackBerry Көтөрүп
Жүрүүчү Аппараттарын иштетүүчү программасына кошумча айрым десктопко негизделген
криптография аспаптарын (мисалы, S/MIME Версия 3.0 (же андан кийинки) же PDG сыяктуу
RFC 2440 стандарттарына негизделген аспаптар)) орнотушуңуз мүмкүн, бирок РИМ Үчүнчү
Тарап Буюмдары болгон десктоп криптография аспаптарын камсыз кылбайт жана, 22Бөлүмдө берилген жоопкерчилик албоо учурларын чектебей, РИМ ЖЕ АНЫН ФИЛИАЛЫ
СИЗДИН ДЕСКТОП КРИПТОГРАФИЯ АСПАПТАРЫҢЫЗ ГА БАЙЛАНЫШТУУ ЖЕ
АЛАРДАН КЕЛИП ЧЫККАН ЭЧ КАНДАЙ НЕРСЕ ҮЧҮН ЖООПКЕР БОЛБОЙТ.
5.

Кошумча Шарттар
(a)

Сизден төмөндөгүлөр менен кошумча шарттар жана мөөнөттөр тууралуу
макулдашуу талап кылынышы м үмкүн:
i. РИМ менен Үчүнчү Тарап Компоненттерине байланыштуу (мисалы
булагы ачык компоненттер) же Айрым РИМ Кызматтарын же РИМ
Курамын колдонуу үчүн, же РИМ Кызматына же РИМ Курамына
жакшыртууларды жжана жа ңыртууларды алуу үчүн;
ii. Үчүнчү Тарап менен Үчүнчү Тарап Буюмун же Үчүнчү Тарап Кызматын
алууга же колдонууга, анын ичинде үчүнчү тарап сунуштаган буюмдарды
РАЙМ Стордон алууга жеҮчүнчү Тараптын веб-сайтын колдонууга,
байланыштуу;

iii. Катталган Соодагер (МоР) менен РАЙМ Стордон бир нерсе сатып алууга
же BlackBerry Төлөм Кызматын колдонуп Ин-Апп Буюмдарын сатып
алууга байланыштуу; жана
iv. Эфирдик Кызмат К өрсөтүүчү менен Эфирдик Кызматалууга байланыштуу.
(b)

Эгер Сиз үчүнү тараптар менен келишим түзсөңүз, анда ал келишимдердин
шарттарын аткарууга өзүңүз жооптуу болосуз жана РИМ Сиздин үчүнү тараптар
менен болгон келишимдери ңиз үчүн эч кандай милдет же жоопкерчилик албайт.
Эгер кандайдыр Курамдын, буюмдун аппараттын же кызматтын булагы РИМ экенине
күмөн санасаңыз, РИМ менен legalinfo@rim.com дареги аркылуу байланышы ңыз.
Эгер Сиз үчүнү тараптар менен Интернет аркылуу же Үчүнү Тараптын Кызматына
байланыштуу иш алып барса
ңыз, ким менен иш алып барып жатканыңызды
билиши ңиз керек жана Сиз кирген веб-сайттардын жана алган Үчүнчү Тарап
Буюмдардын же Үчүнчү Тарап Кызматтарынын ш арттары менен, анын ичинде
жеткирүү жана төлөө шарттары, жеке маалыматты сактоо шарттары, жеке
маалыматты сактоо аспаптары, Сиздин жеке маалыматы ңызды жана Сиздин жеке
коопсуздугу ңузду коргоочу коопсуздук куралдары менен, тааныш болушуңуз зарыл.

(c)

РИМ эч кандай шартта Сиздин үчүнү тараптар менен келишкен кошумча шарттар
үчүн эч кандай кошумча милдет же жоопкерчиликти, же бул Келишимдин
шарттарына каршы келген жоопкерчиликти албайт. Сиз менен РИМдин мамилесине
келсек, анда бул Келишимде аныкталган Үчүнү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап
Кызматтары тууралуу шарттар ал нерселерге тийишт үү бойдон калат.

(d)

Эгер Үчүнү Тарап Компоненти Сизге бул Келишимде Программа боюнча берилген
укуктарга караганда, ал Үчүнү Тарап Компонентин же анын бөлүгүн колдонууга,
көчүрмөлөөгө, таратууга же өзгөртүүгө кененирээк укуктарды берсе, анда ал
кененирээк укуктарды бул Келишимдин шарттарын бузбай, Программанын калган
бөлүкөрү үчүн пайдалана аласыз. Сизге РИМ тарабынан берилген Үчүнү Тарап
Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары (программаны жана курамды камтыган),
РАЙМ Стор аркылуу таратылган (9-Бөлүмдө сөз болгон) Үчүнү Тарап Буюмдарынан
жана Үчүнчү Тарап Кызматтарынан сырткары, тууралуу сөз кылсак, ал Үчүнү Тарап
Буюму жана Үчүнчү Тарап Кызматы кошумчалицензия же кызмат шарттары менен
берилбесе, анда алардын колдонулушу, алар Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын
курамына кирген (тиешел үү түрдө) Программа же РИМ Кызматы сыңары, бул
Келишимдин шарттарына ылайык ишке ашырылат. Эгер ал Үчүнчү Тарап
Программасы же Үчүнчү Тарап Программалык Кызматтары Сизге РИМ тарабынан
«БОЛГОН АБАЛЫНДА» жана «БАРЫНЧА» эч кандай шарттарсыз, милдеттемесиз,
гарантиясыз, ишендир үүсүз же кепилдиксиз берилсе, Сиз менен РИМдин
ортосундагыдай, Үчүнү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары,
Программасын кошпой, үчүн бул Келишимде каралган жоопкерчиликти чектөө,
жокко чыгаруу жана албоо жана акчаны кайтарып берүү шарттары колдонулат.
BlackBerry Көтөрүп жүрүүчү Аппаратына Үчүнү Тарап Программасы орнотулган
болсо, ал РИМ тарабынан Сизге ыңгайлуулуктун түзүлгөнү, бирок Сиз Үчүнү Тарап
Программасын башкача шарттарда алгыңыз келсе, анда ал Үчүнү Тарап
Программасын аны сатнкандардан тикелей алууңуз зарыл.

6.

РИМ Кызматтары
(a)

(b)

7.

РИМ Кызматтарын Өзгөртүү же Токтотуу. Сиз РИМ Сиздин алдыңызда жоопкер
болбой туруп, Сизге кабарлап же кабарлабай, каалаган РИМ Кызматын каалаган
убакта, убактылуу же биротоло өзгөртө, кармай, токтото, алып сала, чектей же
жокко чыгара алуусуна макулдук бересиз; эгер РИМ РИМ Кызматын биротоло
токтотсо (андай учурда ошол РИМ Кызматын алууүчүн иште п чыгарылган
BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратын иштетүүчү Программасын колдонууга
болгон Сиздин лицензия ңыз автоматтык түрдө күчүн жоготот), жана Сиз ал РИМ
Кызматын белгил үү убакытка чейин пайдаланууга акча төлөгөн болсоңуз жана бул
Келишимди бузбаса ңыз, анда Сиздин, ошол убакыттагы РИМ Кызматы үчүн
РИМдин компенсациялоо саясатына ылайык, РИМ Кызматы үчүн РИМге төлөгөн
акчаңыздын баарын же бир бөлүгүн кайтарып алууга укугуңуз болушу мүмкүн.
РИМ РИМ Кызматын биротоло токтоткон учурда, андай компенсациялоо, эгер
болсо, Сиздин жеке укугу ңуз жана РИМдин жеке жоопкерлиги болот.
Техникалык тейл өө. Буга чейин жазылгандарды чектебей, РИМ төмөндөгүгө
укуктуу жана Сиз аны менен макул болосуз: РИМ
өз чечими менен
РИМ
Кызматынын программалык каталарын т үздөө, агааңыртууларды
ж
орнотуу, аны
диагностикадан өткөрүү жана башка техникалык тейлөөнү ишке ашыруу үчүн
РИМ Кызматын мезгил-мезгили менен токтото же башка жол менен РИМ
Кызматын иштетпей тура алат.

Сиздин Салымы ңыз жана Бөлөк Курам.
(a)

Сиз РИМге Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз тууралуу пикириңизди айта аласыз.
Башкача шартка РИМ жазуу т үрүндө макулдугунбербесе, анда Сиз ушуну менен
Сиз РИМге Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз тууралуу айткан бардык
пикирлери ңизди, комментарийлериңизди, сунуштарыңызды, ойлоруңузду,
түшүнүктөрүңүздү жана өзгөртүүлөрүңүздү жана аларга байланышкан бардык
интеллектуалдык менчик укуктары ңызды (баары чогуу Пикир деп аталат), аларга
болгон укуктары ңызды, ээлигиңизди жана кызыкчылыгыңызды РИМге өткөрүп
бересиз. Сиз билип туруп РИМге үчүнчү тара птын интеллектуалдык менчик
укуктарына караштуу Пикирлерди жибербейсиз. Сиз РИМ менен тийишт
үү
документтерге кол коюуда жана Пикирлерге РИМдин ээлик кылуусун далилдеген
жана РИМ суранган башка ушул сыяктуу кадамдарды жасоодо, РИМ тиешел үү
интеллектуалдык менчик укуктарын жана/же купуя маалыматты каттай жана/же
сактай алышы үчүн кызматташууга макул болосуз.

(b)

Аяккы Колдонуучунун Курамы, Үчүнчү Тарап Буюмдары . Өз Курамыңыз үчүн
РИМ эмес, Сиз толугу менен жооптуусуз. РИМ Сизге Аяккы Колдонуучулар
алардын BlackBerry Кошулмасына байланыштуу берген
Үчүнчү Тарап
Буюмдарынын Курамын жана алардын BlackBerry Кошулмасында колдонулган
Үчүнчү Тарап Кызматтарды көзөмөлдөбөйт, ошондой эле, 22-Бөлүмдөгү
жоопкеликти албоо жоболоруна кошумча, РИМ Үчүнчү Тарап Буюмдарынын
тактыгына, толуктугуна же сапатына кепилдик бербейт жана алар үчүн жоопкер

эмес. РИМ Кызматтарын колдонуу
үчүн РИМ жалпы практиканы жана
чектөөлөрдү орнотушу мүмкүн, анын ичинде сактаса боло турган курамдын
көлөмү, Курам, кабар/талкуу маалыматтары кай-бир РИМ кызматында (Клауд
(булут) сактоо кызматын кошуп) кармалып туруучу убакыттын э ң бийик чеги,
жана/же кандайдыр Курамды Сиз колдоно ала турган убыкыт
үзүндүсүнүн
узактыгы. Сиз РИМ же РИМдин филиалы берген Курамды РИМ кызматына кошуп
жеке өзүңүз үчүн жана РИМКызматына тиешел үү атайын лицензия шарттарында
гана колдоно аласыз. Сизге берилген Курамды «ББМ Мюзик» рингтон
кызматынын бөлүгү катары колдоно албайсыз. Жогорудагыдай чектөөлөр
тиешел үү РИМ кызматынын Документациясында жазылат жана Сизалар менен
таанышып, мезгил-мезгили менен карап чыгып турушу ңуз керек, анткени РИМ
кийин күчүнө кире турган өзгөртүүлөрдү кошушу мүмкүн. Сиз Курамдын
жоголушу, алынып салынышы, ага уруксатсыз кир үү же сакталбай калышы үчүн
РИМ жоопкер же милдетт үү эмес жана, Сизде керектүүкук
у жана лицензиялар бар
болгондуктан, көчүрмөсүн сактоо Сиз үчүн маанилүү болгон Курамдын
альтернативд үү жардамчы көчүрмөсүн сакташыңыз керек.
(c)

Сиздин Курам. Башкачасы ушул Келишимде же ага тиркемелерде ачык жазылбаса,
бул Келишим боюнча Сиздин Курамы ңызРИМдин менчигине өтпөйт. Сиз же
Сизден Уруксат алган Колдонуучулар жалпыга ачык веб сайттарга же РИМ
Кызматтарынын жалпыга ачык өлүктөрүндө
б
жайгаштырууга ачык деп
жарыялаган ушундай Курамды РИМ д үйнө боюнча, дайыма, кайтарымсыз, эркин
өткөрүлүүчү, автордук укук төлөмүсүз жана эксклюзивдүү эмес колдонууга ,
таратууга, репродукциялоого, өзгөртүүгө, адаптациялоого, элге коюуга жана элге
көрсөтүүгө, кандайдыр РИМ Кызматын берүүгө жана башкарууга байланыштуу
акылга сыярлык болгондой, лицензия берген болосуз; жана Сиз же Сизден
Уруксат алган Колдонуучулар РИМ Кызматтарынын башкаөлүктөрүндө
б
жайгаштырууга ачык деп жарыялаган ушундай Курамды РИМ д үйнө боюнча,
дайыма, автордук укук т өлөмүсүз жана эксклюзивдүү эмес колдонууга, таратууга,
репродукциялоого, өзгөртүүгө, адаптациялоого, элге коюуга жана элге көрсөтүүгө,
кандайдыр РИМ Кызматын Сизге бер үүгө жана башкарууга байланыштуу акылга
сыярлык талап кылынгандай, лицензия берген болосуз; жана РИМге ошондой
лицензия берүүгө укугуңуз бар экендигине эки учурда тең кепилдик жана
макулдук бересиз.

(d)

Талаштуу Курам жана Үчүнчү Тарап Буюмдары. Сиз же Сизден Уруксат алган
Колдонуучулар BlackBerry Кошулмасын же
Үчүнчү Тарап Кызматтарын
колдонууда Сиз же Сизден Уруксат алган Колдонуучулар жагымсыз, абийирсиз же
башкача талаштуу деп эсептеген же чындыгында ошондой Курамга же Үчүнчү
Тарап Буюмдарына туш келиши ңиз мүмкүн экенин түшүнөсүңөр. РИМ жана ал
дайындаган тараптар өздөрүнүн жеке чечими менен каалаган РИМ Кызматынан
каалаган Үчүнчү Тарап Буюмдарын алдын ала ылгоого, жол бербөөгө же алып
салууга укуктуу (бирок милдетт үү эмес.

(e)

Ата-энелер К
өзөмөлү жана Улуулардын Байкоосу. Сиздин BlackBerry
Кошулмаңыздын же Үчүнчү Тарап Кызматтарынын бөлүктөрү Сизге айрым

Курамды, РИМ Кызматтарын, Үчүнчү Тарап Кызматтарын же Үчүнчү Тараптарды
тосуп коюга же ылгоого м үмкүндүк берет. Андай куралдарды өзүңүз каалагандай
тандоо жана ишке киргизүү толугу менен Сиздин жоопкерлигиңиз. Андай
куралдар ката кетирбейт, тиешел үү Курамды, РИМ Кызматтарын, Үчүнчү Тарап
Кызматтарын же Үчүнчү Тараптарды тосу п коёт, же Сиздин BlackBerry
Кошулмаңызды колдоно алчу башка адамдар тарабынан өчүрүлбөйт же аттап
өтүлбөйт деп кепилдик бербейт. Эгер Сиз өзүңүздүн Көтөрүп жүрүүчү
аппараты ңызданбалаңызга Программаларды, РИМ Кызматтарын, Үчүнчү Тарап
Кызматтарын же Үчүнчү Тарап Буюмдарын угууга, көрүүгө же аларды ачууга
уруксат берсе ңиз, андай Программалардын, РИМ Кызматтарынын, Үчүнчү Тарап
Кызматтарынын же Үчүнчү Тарап Буюмдарынын балаңызга туура келишин же
келбешин чеч үү үчүн Сиз жоопкерсиз, жана балаңыздын андай Программаларды,
РИМ Кызматтарын, Үчүнчү Тарап Кызматтарын же Үчүнчү Тарап Буюмдарын
колдонуусу же ачуусуүчүн, анын ичинде ошондой колдонууга же ачууга
байланышкан бардык каржылык эсептер жана башка милдеттемелер үчүн,Сиз
толугу менен жоопкерсиз.

8.

(f)

Программаларды жана Үчүнчү Тарап Буюмдарын алып салуу.Сиз мыйзам талап
кылганда же кандайдыр Программа же Үчүнчү Тарап Буюму Сиздин жана/же
башка колдонуучулардын BlackBerry Кошулмасынын программаларына,
аппаратына, системасына, тармагына же маалыматына же алардын б өлүктөрүнүн
иштешине тоскоолдук жаратса, начарлатса же терс таасирин тийгизсе, РИМ
мезгил-мезгили менен Программаны же Үчүнчү Тарап Буюмун, РАЙМ Сторду
жана Май Ворлдду кошуп, каалаган РИМ кызматын алып сала алышына макул
болосуз; РИМ, 6 (а) Б өлмүнөылайык, Сизге кабарлабай андай Программаны же
Үчүнчү Тарап Буюмун Сиздин Көтөрүп жүрүүчү Аппаратыңыздан алып салышы,
тиешел үү РИМ Кызматына же Үчүнчү Тарап Кызматына кирүүнү белгисиз
убакытка токтотуп турушу, же сиздин аларды каалаганда колдонушу ңузга жол
бербеши м үмкүн жана ушул нерселер жасалганда Сиз РИМге эч кандай доомат
артпайсыз.

(g)

Кошумча Жокко Чыгаруу Укуктары. Мыйзам тыюу салган учурлардан сырткары,
РИМ өз чечими менен, каалаган убагында, кандайдыр себеп менен, Сизге
кабарлабай сиздин кир үүңүздү өзгөртүүгө, токтотуп турууга, чектөөгө, четтетүүгө
же алып салууга жана Сиздин Көтөрүп жүрүүчү Аппаратыңыздан кандайдыр
Программаны же Үчүнчү Тарап Буюмун алып салууга, анын ичинде Көтөрүп
жүрүүчү Аппаратка орнотулган ушундай материалдардын ишин токтотууга же
аларды алып салууга укуктуу, жана ушул нерселер жасалганда Сиз РИМге эч
кандай доомат артпайсыз.

Технологияны Колдонууга байланышкан Коопсуздук Маалыматы.
(a)

Физикалык Симптомдор. Айрым учурларда адамдар жарык нур же видео оюн
сыяктуу технологиялардын айынан талып калууга же
өз караңгылоого
к
чалдыгышат. Сиз да мурда технологияларды пайдалануу учурунда ошолорго
чалдыкса ңыз, же өңүлүңүз
к
айланса, каалабаган кыймылдарды жасасаңыз,

кулагыңыз чуулдаса, денеңиз уктап калса, көрүүңүз начарласа, андай
технологияларды пайдалануудан мурда Өзүңүздүн дарыгериңиздин кеңешин
алыңыз, жана эгер ал симптомдор кайталанса, андай технологияларды
пайдаланууну тезинен токтотуңуз. Кандай болбосун, Сиз мүмкүн болгон
ыңгайсыздыкты жана чарчоону, көздүн муундун же булчуңдун талышын азайтуу
үчүн андай технологияларды узак убакытка пайдалануудан алыс болушуңуз керек,
жана мүмкүн болгон көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн балдарыңыздын
технологияларды пайдалануусун жакындан к өзөмөлдөшүңүз зарыл.
(b)

Өзгөчө Кырдаалдагы Кызматтар. BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Программасынын
видео чалуу функциясы коомдук телефон тармагына кошулган эмес, башка
аппараттар менен байланышуу үчүн телефон номерлерин колдонбойт жана Сиздин
уюлдук же зым тартылган телефону ңуздун ордун басуу үчүн иштеп чыгарылган
эмес. Андан сырткары, BlackBerry МобилдикҮн Программасы ("MVS" же
«МВС») да, Программанын видео чат функциясы да Сиздин уюлдук же зым
тартылган телефону ңуздун ордун басуу үчүн иштеп чыгарылган эместигин, жана
алардан жергиликт үү телекомуникация мыйзамына ылайык «101», «102», «103»,
«104» же башка жардам кызматтары (Өзгөчө Кырдаалдагы Кызматтар) менен
байланышуу номерлерине чалууга болбосун сиз билиши
ңиз керек. Өзгөчө
Кырдаалдагы Кызматтарга чалуулар видео чат функциясы же МВС тарабынан
ишке ашырылбайт жана Эфирдик Кызмат Көрсөтүүчү уюлдук байланышты
камсыз кылган жерлерде BlackBerry К өтөрүп Жүрүүчү Аппаратынан аткарылбайт.
Сиз Өзгөчө Кырдаалдагы Кызматтарга чалууну үмкүн
м
кылуу үчүн
Программанын видео чат функциясынан жана МВСтен сырткары
макулдашууларга жетиш үүкеректигин, жана РИМ Компанияларынын Тобу жана
анын тийишт
үү кызматкерлери, директорлору жана кызматчылары
Программанын видео чат функциясынан жана МВСтенөзгөчө кырдаалдагы
кызматтарга чалууга болбогонуна байланыштуу келип чыккан жарат, өлүм же
залал үчүн эч кандай жоопкер же милдеттүү эмес экендигин түшүнөсүз жана аны
менен макул болосуз.

9.
РАЙМ Стор(лор). Төмөндөгү кошумча шарттар Сиздин жана Сизден Уруксат алган
Колдонуучулардын РАЙМ Стор(лор)ду колдонуу ңарга байланыштуу.
(a)

Сунуштоолордун шарттарынын тиешеси. Ушул 9-Бөлүмдө атайын белгиленген
учурлардан сырткары, Программа, РИМ Аппараттары, Үчүнчү Тарап Буюмдары,
РИМ Кызматтары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары тууралу ушул Келишимде сөз
болгондо, алар тиешел үү Сунуштоолордун типтерин түшүндүрөт. РАЙМ сиз
дин
юрисдикцияда РИМ Компаниялар Тобунун бардык электрондук коммерция
операцияларын ишке ашырат жана РАЙМ Стордун Сунуштоолору жана Ин-Апп
Буюмдары тууралуу ушул Келишимде РИМге шилтеме жасалса, алар РАЙМга
жасалган шилтеме деп кабыл алынат.

(b)

Өзгөртүүлөр. РАЙМ өз чечими менен РАЙМ Стордогу Сунуштоолорго,
Сунуштоолордун сүрөттөмөлөрүнө жана шарттарына өз чечими менен
жаңыртууларды, өзгөртүүлөрдү жана тууралоолорду келерки убакыт үчүн

киргиз үү укугуна ээ.
(c)

Сунуштоолордун жайы. Кандайдыр Сунуштоо РАЙМ Стордо көрсөтүлгөнүнө
карабай, ал Сиздин юрисдикцияңызда жок болуп чыгышы мүмкүн. РАЙМ
каалаган юрисдикциясында же географиялык аймакта каалаган Сунуштоону
адамга же мекемеге сатууну четтетүүгө же чектөөгө укуктуу, жана андай
четтет үүнү же чектөөнү ишке ашыруу үчүн, Сиздин юрисдикцияңызды же
географиялык аймагыңызды аныктоо максатында Сиздин Көтөрүп Жүрүүчү
Аппараты ңызга жана/же аспабыңызга байланышкан технологияларды жана
маалыматты колдонууга укуктуу. Буга чейин жазылгандарды чектебей,
Сунуштоолор тиешел үү Сатуучулардын Шарттарында (төмөндө берилген) же
башка жол менен Сатуучу аныктаган юрисдикцияларда гана
үктөлүшү,
ж
орнотулушу жана колдонулушу үмкүн.
м
Ин-Апп Буюмдарын ал Ин-Апп
Буюмдарын сатууга чыгарган РАЙМ Стордун Сунуштоолору Сиз үчүн да
жасалган юрисдикциялардан гана алса болот.

(d)

Жашы жете электер. Сунуштоолор талап кылынган маалыматтн жиберилишине
юридикалык макулдук бере алуучу жана контрактка кол коё алуучу адамдар
үчүн
чыгарылат. Сиз Сиздин аты ңыздан же эсебиңизден жашы жете электердин РАЙМ
Сторду колдонуусун жана Ин-Апп Буюмдарын сатып алуусун к өзөмөлдөөгө жана
жоопкерчилигин алууга макул болосуз.

(e)

Кызмат Көрсөтүүчүлөр. РАЙМ РАЙМ Стор(лор)дун жана BlackBerry Төлөө
Кызматынын («Кызмат К өрсөтүүчүлөр») кызматтарын көрсөтүү, жүргүзүү жана
аткаруу үчүн түрдү ү кызмат көрсөтүүчүлөрдү, РИМ Компаниялар Тобунун
мүчөлөрүн кошуп, колдоно алат.

(f)

Үчүнчү Тарап Катталган Соодагерлери (МоР). РАЙМ РАЙМ Стордун
кызматтарын Сизге жана Сизден Уруксат алган Колдонуучуларга к
өрсөтөт бирок
ал РАЙМ Стордогу, Киосктордогу же Ин-Апп Буюмдарын сатууда Катталган
Соодагер болбошу мүмкүн. Үчүнчү Тарап МоР РАЙМ Стордон же Ин-Апп
Буюмдарын сатып алуу учурунда аныкталып, алар Сизге
Үчүнчү Тарап
Кызматтарын к өрсөтөт, жана кошумча шарттардан сырткары, бир нерсе сатып
алууңуз үчүн Сизден ПэйПал, Инк. (PayPal, Inc.) сыяктуу атайын т өлөм процессору
бар эсептин болушун талап кылышы м үмкүн.

(g)

Сатуучу Шартаары. Сиздин РАЙМ Стор аркылуу таратылган Сунуштоолорду
колдонуу укугу ңуз, кызмат болгон Сунуштоону алуу жана колдонуу укугуңузду
кошуп, Сунуштоолор менен кошо жүрчү аяккы колдонуучу менен түзүлүүчү
келишимдин шарттарында («Сатуучу Шартаары») аныкталат. Эгер Сунуштоону
Сатуучу Сунуштоого кошуп Сатуучу Шартаарын бербей калса, анда Сиз андай
Сунуштоону колднууңуз ушул Келишимдегидей шарттары бар келишимге
ылайык, ал Сиздин BlackBerry Кошулма ңыздын бөлүгүн түзгөн Программа же
РИМ Кызматы (тиешел үү түрдө) сыяктуу, болооруна макулдук бересиз. Андай
учурда келишимге мындай шарттар киргизилет: i) Сунуштоону Сатуучу тиешел үү
түрдө лицензиялоочу же кызмат көрсөтүүчү деп табылат; ii) Сунуштоо Сизге

РАЙМ же анын филиалы тарабынан «БОЛГОН АБАЛЫНДА» ЖАНА
«БАРЫНЧА» эч кандай аныкталган же ойлонулган шарттарсыз, милдеттемесиз,
гарантиясыз, ишендир үүсүз же кепилдиксиз сатылат; жана iii) Сунуштоолордун
белгил үү түрлөрүнө, Программага жана РИМ Кызматтарына эмес, колдонулуучу
Сиз менен РАЙМдын ортосундагы Бул Келишимде жазылган жоопкерчиликтен
жана акчаны кайтарып бер үүдөн бошотуу жөнүндөгү жоболор күчүндө болот.
(h)

Сунуштоолор Кайра Сатуу үчүн эмес, BlackBerry КөтөрүпЖүрүүчү Аппаратында
Жеке Колдонуу үчүн. Кандайдыр бир Сунуштоонун шарттарындагы шартаарга
карабай, Сиз Сунуштоолорду кайра сатуу үчүн эмес, жеке колдонуу үчүн алууга,
Сунуштоону К
өтөрүп Жүрүүчү Аппаратта иштеген РИМ патенттеген
программалык платформасын колдоочу программа катары ж үктөөгө, орнотууга
жана колдонууга макулдук жана ишендир үү бересиз.

(i)

Чектелген Колдоо. РАЙМ Стор аркылуу РАЙМ Стордун, Үчүнчү Тарап
Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары сатылган учурда РАЙМ Стор
төмөндөгүлөр үчүн гана жооптуу болот: (a) Программаны жана Үчүнчү Тарап
Буюмдарын жүктөөгө байланыштуу чектелген колдоо кызматтары; жана (b)
BlackBerry К өтөрүп Жүрүүчү Аппаратында орнотулган, РАЙМ Сторго кир үүнү
жана аны колдонууну же
ңилдеткен п рограмманын иштешине байланыштуу
техникалык көйгөйлөрдү чечүүдө колдоо кызматтары. Азыр алса боло турган
колдоо кызматтарын к өрсөтүүчү РАЙМ Сторду табуу үчүн колдоочк веб
-барагына
кайрылы ңыз.

(j)

Акы т өлөнүүчү жакшыртуулар. Айрым учурларда РИМ Сизге жиберген же РАЙМ
Стордон сатып алынган аппараттарда РИМ Кызматынын же Программасынын
бөлүгүнүн базалык же убактысы чектелген версияларын орнотот жана, баштапкы
сыноо мезгили бүткөндөн кийин, РИМ Кызматынын же Программасынын
кошумча функцияларын алуу үчүн Сизден РИМ Кызматынын жакшыртылган
версиясын (же РИМ Кызматына жакшыртылган жазылууну) сатып алууну талап
кылат.

(k)

Үчүнчү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары үчүн МоРдун жана
РАЙМдын жоопкерликтери. Сиз РАЙМ Стордон сатылган
Үчүнчү Тарап
Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары боюнча Үчүнчү Тарап МоРлорунун
да, РАЙМдын да техникалык даярдыгы жок. Сунуштоолор боюнча кепилидик
жана колдоо үчүн Сунуштоолорду Сатуучулар жоопкер. Сунуштоолор боюнча
кепилидик (бар болсо) Сизге Сунуштоолорду Сатуучулар тарабынан берилет. Ар
бир Сунуштоолорду Сатуучунун кепилидиктери Сунуштоолорду Сатуучулардын
түрүнө жана юрисдикцияга жараша өзгөрөт. Сунуштоолорду Сатуучу ар бир
Сунуштоо үчүн кандай колдоо берээрин жана Сиздин кепилидикке жана колдоого
болгон укуктары ңызды билүү үчүн Сиз тиешелүү Документацияга жана Сунуштоо
менен чогуу каралган Сатуучунун шарттарына кайрылышы ңыз зарыл.Башкача
жолу макулдашылбаса же тиешел
үү мыйзам тарабынан талап кылынбаса,
Сунуштоолор боюнча кепилидиктер, Сизди ал Сунуштоолорду кайра сатуу
үчүн
эмес жеке колдонуу үчүн алган деп түшүнүп, Сизгегана берилет. Мыйзамда анык

талап кылынган же МоРдун кайтаруу саясатында (бар болсо) кандайдыр бир
Үчүнчү Тарап Буюму же Үчүнчү Тарап Кызматы үчүн каралган чектен сырткары,
МоР да, РАЙМ да, ал өзүнүн атынан же МоРдун кызмат көрсөтүүчү катары иш
жүргүзөбү, РАЙМ Стордон сатылган Үчүнчү Тарап Буюмдары же Үчүнчү Тарап
Кызматтары үчүн оперативдик же техникалык колдоо же акчаны кайтарып берүү
милдеттерин албайт.
(l)

Акчаны Кайтарып Алуу же Кепилдик Укугу. Ушул Келишимдин жоболоруна
карабай, Сиздин юрисдикция ңыздын мыйзамдары РАЙМдын кандайдыр бир
Сунуштоо үчүн акчаны кайтарып берүүнү сунушташын талап кылса, анда РАЙМ
ал мыйзамдарга жараша ошондой кайтарып бер үүнү, же уруксат болсо, бир же
андан к өп башка РИМ Буюмдарын, Программасын, РИМ Кызматтарын, Үчүнчү
Тарап Буюмдарын же Үчүнчү Тарап Кызматтарын сунуштайт.

(m)

Ин-Апп буюмдары жана BlackBerry Т өлөм Кызматы. BlackBerry Т өлөм Кызматы
Сунуштоолорду Сатуучулар Сизге
Үчүнчү Тарап Программаларына же
Программага байланышкан санариптик буюмдарды же кызматтарды
сунуштоосуна жол берет. СизҮчүнчү Тарап
Ин-Апп буюмдары РАЙМ
серверлеринде сакталбашын жана РАЙМ Стор аркылуу таратылбашын тан
алышыңыз, жана Ин-Апп буюмдарына Сиз берген буюртманы аткарууга жана ал
Ин-Апп буюмдарын Сизге жеткирүүгө РАЙМ эмес, ошол Ин-Апп буюмдарын
Сизге саткан Сунуштоолорду Сатуучу жоопкер экенине макул болосуз.

10.
Май Ворлд (Менин дүйнөм). Сиз РИМ Кызматтары же Үчүнчү Тарап Кызматтары
аркылуу кандайдыр бир Программаны жеҮчүнчү Тарап Буюмун жүктөгөндөн кийин, ал
материалдардын жоголушу, талкаланышы, бузулушу үчүн РАЙМ же анын филиалдары эмес, Сиз
жоопкер болосуз. Май Ворлддун ошол убакыт үчүн эрежелеринде такыс түшүндүрүлгөндөй, Май
Ворлд репозиторийи Сиздин К өтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңыздан айрым Программаларды жана
Үчүнчү Тарап Буюмдарын алып салууга жана кайра орнотууга мүмкүндүк берет. Сиз Май
Ворлддун эрежелери жана функциялары мезгил –мезгили менен өзгөрүп турушун тан аласыз
жана анын ошол убакыт үчүн эрежелерин тутунууга макул болосуз.
11.
Интеллектуалдык менчик. Сиз да Сизден Уруксат Алган Колдонуучулар да бул Келишим
негизинде Сиздин BlackBerry Кошулма ңызга же анын бөлүгүнө
, РИМ же анын филалдары же
алардын камсыз кылуучулары даярдаган РИМ Кызматы аркылуу келген Курамды кошуп,
байланышкан интеллектуалдык менчикке же башка буюм укуктарына, анын ичинде патенттерге,
иштеп чыгууларга, соода маркаларына, автордук укуктарга, маалымат база укуктарына,
жашыруун маалыматка же соода сырларына менчик укугун, ээлик же кызыгуу албайсыздар.
Андан сырткары, Сиз Сиздин BlackBerry Кошулма ңызга же анын бөлүгү
нө байланыштуу, РИМ
даярдаган РИМ Кызматы аркылуу келген Курамды кошуп, бул Келишимдин, тиешелүү
Документациянын же РИМ менен Сиздин орто ңуздагы башка жазуу түрүндөгү макулдашуунун
негизинде, Сизге анык берилген укуктардан башка лицензиялык укуктарга ээ болбойсуз. Бул
Келишимдин негизинде РИМ Аппарат(тар)ына (бар болсо) эч кандай ээлик же/жана алуу укугу,
жана Бета жабдыктарына эч кандай ээлик укугу берилбейт. Бул Келишимдин негизинде анык
берилбеген укуктар сизге тиешел үү эмес. Тактоо максатында, бул Кели
шимде эмне жазылганына
карабай, эч кандай шартта бул Программа менен берил
үүчү лицензия Үчүнчү Тарап Кызматтарын

же Үчүнчү Тарап Буюмдарын өзүнчө же Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз менен кошо, колдонууга
укук бербейт. Ошондой эле, жогорудагыларды чект өөсүз,
ч кандай
э
шартта андай Үчүнчү Тарап
Кызматтарын к өрсөтүүчүлөргө же Үчүнчү Тарап Буюмдарын сатуучуларга ал Үчүнчү Тарап
Кызматтарынын же Үчүнчү Тарап Буюмдарынын өзүнчө же Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз
менен же анын бөлүгү менен кошо колдонулушу, бул Келиши мдин негизинде Программа
лицензяланганына байланыштуу, РИМ патентинин астында лиценизяланган деп жарыялоо укугун
бербейт. Бул Программа, Сиз жасаган Программанын к өчүрмөлөрү кошулуп, сизге сатылган жок,
бирок лицензиялык пайдаланууга берилди. Программа,ү б т Документация жана Сизге
Кызматтарды алуу м үмкүнчүлүгүн берген бардык сайт(тар) Канаданын, АКШнын жана эл
-аралык
автордук укугу жана патенттер тууралуу мыйзамдарынын жана эл-аралык макулдашуулардын
негизинде корголот. Интеллектуалдык менчик укугун бузуу чүн
ү жарандык жана кылмыштык
катуу жазалар каралган. Сиз бул Келишимде эч нерсе РИМдин же Курамды берүүчүлөрдүн
укуктарына терс таасирин тийгизбешин жана РИМди же Курамды бер үүчүлөрдү, колдонулууга
тийиш болгон укуктун негизинде, ал укуктарын коргоо, анын ичинде, чект өөсүз, сот аркылуу
коргоо, жолдорун изд өөгө мажбурлабасын тан аласыз.
12.
Экспорт, Импорт жана Колдонууга тыюулар жана АКШ Өкмөттүк Лицензиялары
. Сиз
РИМ Аппараттары жана Программасы мыйзам же регламенттин негизинде киргизилен
Өкмөттүк
Мекемелер (т өмөндө аныкталган) тарабынан экспорт, импорт жана колдонуусу көзөмөлдөнүүчү
криптографиялык технологияны камтышы м үмкүн экенин тан аласыз. Ушуну менен Сиз A)
(
өзүңүздүн билишиңизче РИМ Аппарат(тар)ын жана Программасын колдонулууга тийиш болгон
укуктун негизинде алууга укуктуу экени ңизди;B)
( Сиз РИМ Аппараттарын жана Программасын
химиялык, биологиялык же атомдук куралдарды же аларды жеткир
үүчү ракета системаларын, же
андай куралдарда же аларды жеткир үүчү ракета системаларында колдонулуучу материалдар
ды
же жабдыктарды өнүктүрүү, чыгаруу, колдонуу, оңдоо, сактоо, табуу, аныктоо же таратуу
максаттарында, колдонбоо, же андай иштер менен алек болгон адамдарга же мекемелерге сатпоо
жана экспорттобоо; (C) Сизден уруксат алган Колдонуучулардын РИМ Аппараттарын жана
Программасын жогорудагы чект өөлөргө ылайык колдонушун камсыз кылуу милдетин аласыз.
Үчүнчү тараптар менен болгон келишимдерге же мыйзам, регламент жана жоболорго карабай,
эгер Сиз АКШнынӨкмөттүк мекемеси болсоңуз, ал тууралуу РИМдин жазуу түрүндөгү
макулдугу же РИМдин башкы операциялык кызматчысы же башкы аткаруучу кызматчысы кол
койгон Сиз менен РИМдин ортосунда атайын түзүлгөн келишимде жазуу түрүндө макулдук
берилген болбосо, Программага болгон укугу ңуз бул Келишимде берилген укуктардан ашпайт.
13.
Коопсуздук, Эсептер жана Паролдор. Сиз Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды жана
аны менен кошо иштеген компьютер системасын колдонуу мүмкүнчүлүгүн көзөмөлдөөчү
тиешелүү коопсуздук чараларын көрүү үчүн толук жоопкерчиликти алууга макул болосуз.
Буга чейин жазылганды чектебей, Сиз к үчтүү паролдорду тандоого жанаСиздин BlackBerry
Кошулмаңызга же анын өлүгүнө,
б
анын ичинде
Сиздин BlackBerry Кошулма
ңыз га
байланыштуу ачылган эсептерге, кирүү үчүн керектүү бардык паролдордун коопсуздугун
жана конфиденциалдуулугун сактоого макул болосуз. Андан ары Сиз Сиздин паролдоруңузду
колдонуу, же Сиздин эсептериңизде же алар аркылуу жасалган иштер үчүн, же андай иштер
үчүн келген бардык каржылык төлөмдөр же башка милдеттемелер үчүн жоопкер болууга
макулдук бересиз. Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз ды же анын бир бөлүгүн уруксатсыз
пайдалануу, Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын бир б өлүгүнө кирүүчү паролдорду кошуп,
учурлары тууралуу РИМге Римдин Кардарларды Колдоо бөлүмү аркылуу (байланышуу

маалыматы www.blackberry.com/support сайтында берилген) токтоосуз кабарлоого макул
болосуз. Андай кабар алгандан кийин РИМ өзү туура деп тапкан кадамдарга барышы мүмкүн,
бирок андай кылууга милдетт үү эмес. Сиз РИМге жогоруда жазылгандай кабар берүү Сизди
Сиздин паролдоруңузду же эсептериңизди колдонуу менен же алар аркылуу жасалган иштер
үчүн жоопкерчиликтен бошотпосуна макул болосуз.
14.

Өзгөртүү же Жоготулган/Уурдалган Аппараттар; Көчүрмө/Маалыматты Өчүрүү
(a)

Жоготулган/Уурдалган Аппараттар. Эгер Сиз К
өтөрүп Жүрүүчү Аппаратты
уурдаттым деп ойлосо ңуз, жергиликт үү укук коргоо органдарына кайрылыңыз.
Эгер Сиз Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратты жоготтум же уурдаттым деп ойлосоңуз
жана Сиз Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды BlackBerry Протект сыяктуу
аппараттын ордун аныктоо, аны кулпулоо же маалыматты
өчүрүүнү ишке
ашыруучу РИМ кызматына кошкон болсо
ңуз , анда өтөрүп
К
Жүрүүчү
Аппараты ңыздын ордун аныктоого, аны алыстан кулпулоого же маалыматты
өчүрүүгө аракеттенүү үчүн ошол РИМ Кызматына кайрылыңыз. Жогоруда
жазылганга карабай жана 22- Бөлүмдөгү жоопкерлик албоонун жалпы жоболорун
чектебей, РИМ жана анын филиалдары т өмөндөгүлөргө кепилдик бере албайт:
(i)
андай ордун аныктоо кызматы аркылуу алынган аппараттын орду же башка
тууралуу маалыматтын болушуна, тактыгына, толуктугуна, ишенимдүүлүгүн
өжана өз убагындалыгына, же (ii) андай кызматтардын алыстан кулпулоо, алыстан
маалыматты өчүрүүже башка функцияларынын ийгиликт үү ишке ашырылышына,
анткени сураныч түшкөн учурда Сиздин Эфирдик Кызмат Көрсөтүчүңүздүн
Эфирдик Кызмат к өрсөткөн аймагы, Сиздин Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңыздын
абалы жана системалык ресурстар белгисиз болот.

(b)

Көчүрмө/Маалыматты Өчүрүү. Андай кылууга керект
үү укугуңуз жана
лицензия ңыз бар болсо, РИМ бардык электрондук каатарды, Курамды жана Сиз
алган Үчүнчү Тарап Программасын жана/же Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңыздагы
бардык маалыматты мезгил-мезгили менен көчүрүп сактап турууңузга кеңеш
берет, анткени к өпчүлүк учурда надай маалыматтар РИМ тараптан же анын атынан
сакталбайт жана көчүрүлбөйт. Эгер Сиз Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды
кандайдыр себеп менен, Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды тейлөөгө берген
учурларын кошуп, өткөрүп берсеңиз (ББКЛК жолбергендей), К өтөрүп Жүрүүчү
Аппараты ңыздагы Сиз өчүрбөгөн, чыгарып калуучу эсинде сакталган маалымат
сизден К өтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды алган адамга ачык болуп калат. Эгер
Сиздин К өтөрүп Жүрүүчү АппаратыңызСизге маалыматы өчүрүлүп кайтарылып
берилсе, мисалы Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды тейлөөдөн кийин, Сизге
Көтөрүп Жүрүүчү Аппарат менен кошо берилген Программалардан башкаларын
кайра орнотушу ңуз зарыл.

(c)

Аппаратты Үзүү. BlackBerry Протект жана BlackBerry Интернет Кызматы
сыяктуу РИМ Кызматтары Сизгеө К төрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды ал
кызматтардан үзүүгө жол берет. Эгер Сиздин Көтөрүп Жүрүүчү АппаратыНыз
жоголсо, уурдалса же К өтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызды башка адамга өткөрүп
берсеңиз, же Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңыздын андай РИМ Кызмат(тар)ына

туташышын каалабай калсаңыз, Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңыздын РИМ
Кызмат(тар)ынан үзүү үчүн Сиз жоопкер болосуз.
15.
Конфиденциалдуулук жана Терс Инженердик Иштердин Болбошу. Сиз бул
Программа: (a) РИМ жана РИМ Компаниялар Тобу тарабынан айтаарлык убакыт жана
каражат коротуу менен иштелип чыкканына; (b) РИМ Буюмдары, РИМ Кызматтары,
Программа жана бириктирилген КАЛдар, Бета Буюмдары РИМдин, РИМ Компаниялар
Тобунун жана жана алардын тиешел
үү камсыздоочуларынын конфиденциалдык
маалыматтарын камтышына, соода сырларын кошуп, макул болосуз жана тан аласыз. Буга
чейинкини чектебей, Бета Буюмдары үчүн конфиденциалдык маалымат деген өзүнө
программанын же жабдыктын көрүнүшүн, «байкалышын жана сезилишин» иштешин,
өзгөчөлүктөрүн, функцияларын жана ишенимдүүлүгүн камтыйт, жана ал маалымат РИМ
тарабынан жалпыга ачылганган чейин Сиз жана Сизден Уруксат алган Колдонуучулар эч
кандай жол менен ал маалыматты эл менен талкуулабашыңыз жана көрсөтпөшүнүз керек.
Бул Келишим Сизге РИМден же анын дистрибютерлеринен эч кандай Программанын, РИМ
Кызматтарынын, Үчүнчү Тарап Буюмдарынын жана Үчүнчү Тарап Кызматтарынын булак
коддорун алууга укук бербейт, жана, андай иш-аракет жасоого мыйзам РИМге айкын тыюу
салган учурлардан сырткары, Сиз
өзүңүз да
Сизден Уруксат алган Колдонуучулар да
Программаны же/жана КАЛдардыөзгөртпөө, жакшыртпоо, адаптациялабоо, чачпоо,
которбоо, бузбоо же Терс Инженердик Иштерди жасабоо жана андай аракеттерди кылбоого,
же башкаларга андай иштерди жасоого уруксат жеүрткү
т
бербөөгө макул болосуз. Бул
Келишимде «Терс Инженердик Иштер» деген маалыматка, программага (интерфейстерди,
протоколдорду жана программалык код деп техникалык жактан эсептелишиүмкүн
м
же
мүмкүн эмес болгон программалар менен бирге колдонулган же аларга камтылган
маалыматтын башка т үрлөрүн кошуп), кызматтарга же компьютердик жабдыктарга жасалган
терс инженердик иштерди, которууну, чачууну,
өлүүнү,б декрипцияны, бузууну
(«РАМ/РОМду же туруктуу сактагычты бошотууну», зымдуу жана зымсыз байланыштарды
чечмелөө», же «кара кутуга» терс инженердик иштерди жасоонун бардык учурларын кошуп),
же маалыматты же программаны алуунун же аларды бир формадан адам окуй алуучу башка
формага өзөртүүнүн усулу же процессин түшүндүрөт.
16.
Мөөнөт. Бул Келишим Сиз бул Келишимдин шарттарына макулдугу ңузду бергенден
баштап (жогорудагы кириш сөздө жазылгандай) күчүнө кирет жана мында аныкталган
жоболорго жараша жокко чыгарылганга чейин күчүндө калат.
17.

Шарт Бузулгандаus Чаралар жана Жокко Чыгаруу.

Бул Келишимде каралган РИМдин укуктарына жана чараларына кошумча:
(a)

Эгер Сиз же Сизден Уруксат Алган Колдонуучулар бул Келишимди бузса ңар,
РИМ же анын агенти, өзү туура деп эсептеген кадамдарга барышы мүмкүн,
бирок милдеттүү эмес. Андай кадамдарга убактылуу же биротоло Курамды
алып салуу, Интернет бер үүлөрдү бүтүндөй же бир бөлүгүн токтотуу, жана /же
Сиздин BlackBerry Кошулма ңыздын же Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз менен
биргеликте иштеген Үчүнчү Тарап Буюмун бүтүндөй же бир бөлүгүн токтотуу
же жокко чыгаруу кириши мүмкүн.

(b)

Мыйзам боюнча жана бул Келишимде каралган бардык укук жана чараларга
кошумча, РИМ (i) Эгер Сиз бул Келишимди же учурда иштеп жаткан Сиз
менен РИМдин ортосундагы башка Келишимди же тиркемени бузсаңыз, анын
ичинде төлөнүүчү төлөмдөр мөөнөтүнөн отуз (30) күн өткөнчө төлөнбөсө, анда
бул Келишимди жана Сиз менен РИМ же анын филиалынын ортосундагы бул
Программа менен кошо иштеген Сиз же Сизден Уруксат Алган Колдонуучулар
иштеткен BlackBerry Кошулмаңыздын каалаган бөлүгү тууралуу лицензиялык
келишимди жокко чыгарышы мүмкүн; жана/же (ii) Сиздин BlackBerry
Кошулмаңызга байланыштуу Сизге жана Сизден Уруксат Алган
Колдонуучуларга көрсөтүлгөн Кызматт(ард)ы токтотушу мүмкүн. Эгер Сиз өз
даректериңизди РИМге так берсеңиз, РИМ Сизге Келишимдин жокко
чыкканын кабарлоо үчүн акылга сыярлык коммерциялык аракеттерди жасайт.

(c)

Эгер кандайдыр бир BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратын иштетүү
Программа Сизге кандайдыр Үчүнчү Тарап Кызмат(тар)ын алууга жол берүү
үчүн иштелип чыккан болсо жана андай Үчүнчү Тарап Кызмат(тар)ы
кандайдыр себеп менен Сизге көрсөтүлүшү токтотулса, анда РИМ каалаган
убагында Сизге кабарлап же кабарлабай ал BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү
Аппаратын иштетүү Программаны пайдаланууга болгон лицензияңызды жокко
чыгарууга укуктуу бирок милдеттүү эмес; бирок, эгер мүмкүндүк болсо, РИМ
Сизге жокко чыгарууну кабарлоо үчүн акылга сыярлык коммерциялык
аракеттерди жасайт. Эгер Сиз ал BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратын
иштетүү Программага акча төлөгөн болсоңуз жана бул Келишимди бузбасаңыз,
анда Сиздин, ошол убакыттагы BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратын
иштетүү Программасы үчүн РИМдин компенсациялоо саясатына ылайык,
BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратын иштетүү Программасы үчүн РИМге
төлөгөн акчаңыздын баарын же бир бөлүгүн кайтарып алууга укугуңуз болушу
мүмкүн. РИМ андай лицензияны жокко чыгарган учурда, андай
компенсациялоо, эгер болсо, Сиздин жеке укугуңуз жана РИМдин Сиздин
алдыңыздагы жеке жоопкерлиги болот.

(d)

Андан сырткары, РИМ Сизге же Сизден Уруксат Алган Колдонуучуларга
милдеттүү болбой туруп төмөндөгү учурларда бул Келишимди жокко
чыгарышы жана/же Кызматт(ард)ы токтоосуз токтотушу мүмкүн: эгер РИМге
мыйзамдын, регламенттин же сот же башка өкмөттүк мекеменин талабынын же
чечиминин негизинде кандайдыр бир РИМ Кызматынын баарын же анын бир
бөлүгүн көрсөтүүгө тыюу салынган болсо, же өкмөттүк мекемеден же
департаменттен РИМге ал РИМ Кызматынын баарын же анын бир бөлүгүн
көрсөтүүгө тыюу салган билдирүү келген болсо. Бул Келишимде эч нерсе
РИМдин андай мыйзамдарды, эрежелерди, регламенттерди же чектөөлөрдү
четке чыгаруусун же сот буйруктарын соттук кайра кароосун же апелляция
берүүсүн талап кылгандай чечмеленбейт. Эгер Сиз РИМ Кызматтары үчүн акы
олөгөн болсоңуз жана мүмкүндүк болсо, РИМ Сизге андай жокко чыгаруу же
токтотуудан отуз (30) күн мурда ал жөнүндө кабарлоо үчүн акылга сыярлык

коммерциялык аракеттерди жасайт.
(e)

Бул Келишимде атайын белгиленген учурлардан сырткары, РИМ Сиздин жана
Сизден Уруксат Алган Колдонуучулардын алдында бул Келишимдин күчүн
жоготкондугунун себебинен же ага байланыштуу эч кандай жоопкер болбойт,
же бул Келишимге ылайык эч кандай укук же лицензия берилбейт.

(f)

Бул Келишимдин РИМ тарабынан жокко чыгарылышы РИМден Сиздин
юрисдикцияңызды кандайдыр юридикалык же административдик макулдукту,
уруксатты же чечимди талап кылуусуз күчүнө кирет.

18.
Келишимдин жокко чыгарылышынын күчкө кириши. Кандайдыр себептер боюнча бул
Келишим же РИМ Кызматын көрсөтүү жокко чыгарылган соң, же Сиздин Программага
жазылуу же бекер сынап көрүү мөөнөтүңүз аяктаса же жокко чыгарылса: (a) Сиз ошол замат
Программанын же РИМ Кызматынын баарын, же бул Келишим жокко чыгарылбаса,
Программанын лицензия мөөнөтү бүткөн же жокко чыгарылган бөлүгүн же РИМ Кызматын)
колдонууну толук токтотосуз жана Сиздин жана Сизден Уруксат Алган Колдонуучулардын
карамагында же көзөмөлүндө турган Программанын бардык көчүрмөлөрүн, эгер Бета
Буюмдары болсо, анда Бета Жабдыктарын кайтарып бересиз; жана (b)РИМ сизге кабарлабай
туруп, маалыматтын ал Программага жана / же РИМ Кызматына киришин же андан чыгышын
токтотуп коюуга укук алат. Сиздин РИМдеги эсебиңиз жабылган соң, ал эсепке байланыштуу
бардык файлдарды, программаларды, маалыматты жана электрондук каттарды Сизге
кабарлабай туруп өчүрүүгө РИМге уруксат берген болосуз. Жокко чыгарылган Программа,
РИМ Кызматтары жана Үчүнчү Тарап Буюмдары үчүн, Сиздин дайындалган төлөм жолуңузга
чегерилген сумааларды кошуп, Сиз жокко чыгарылган күнгө чейин, ал күндү кошуп,
төлөшүңүз керек болгон бардык төлөмдөр үчүн милдетүү болуп каласыз. Бул Келишим РИМ
тарабынан бул Келишимдин жоболоруна ылайык токтотулган шартта, Сиз РИМге, РИМ бул
Келишимде ага берилген укуктарды ишке ашыруу үчүн сарптаган, бардык төлөмдөрдү (анын
ичинде акылга сыярлык юристтердин төлөмдөрүн жана чыгымдарын) жана чыгашаларын
төлөп бересиз. Жогоруда жазылганга карабай, Программанын табиятына байланыштуу,
Программа Сиздин менчиги
ңиз болгон жабдыгыңыздын (мисалы, Көтөрү п Жүрүүчү
Аппаратыңыздын) бир бөлүгү болуп калгандыгынан улам, Программаны кайтарып берүү
мүмкүн эмес болуп калышы же Программа десктопко же серверге орнотулгандыктан Сиз
анын андан аркы репродукциясын гана кайтарып бере ала турган болуп калышы ңыз мүмкүн.
Андай учурларда өрсөтмө
к
алуу үчүн РИМ менен legalinfo@rim.com дареги аркылуу
байланышыңыз.
19.
Жоопкерчиликтен бошотуу/Жоопкерчилик. Сиз РИМди, РИМ Компаниялар Тобун,
РИМдин филиалдарын, камсыздоочуларын, мураскерлерин, агенттерин, ишенимд
үү
дистрибютерлерин (Эфирдик Кызмат Көрсөтүүчүлөрдү кошуп) жана ордун ээлөөчүлөрүн
жана алардын директорлорун, кызматчыларын, жумушчуларын жана эркин контрактёрлорун
(ар бири «Жоопкерчиликтен Бошотулган РИМ Тарап» деп аталат) Жоопкерчиликтен
Бошотулган РИМ Тарап чалдыккан жоготуудан, чыгаша же чыгымдан (акылга сыярлык
юристтердин акысын кошуп) бошотууңуз зарыл, жана Жоопкерчиликтен Бошотулган РИМ
Тарабынын суранычы боюнча өзүңүздүн каражатыңызга Жоопкерчиликтен Бошотулган
РИМ Тарабына коюлган: (a) Сиздин BlackBerry Кошулмаңызга же анын бөлүгүнө кошулган

же алар менен туташкан аппараттарга (BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Аппараттардан башка),
системаларга же кызматтарга болгон патентти, башка интеллектуалдык менчикти же
буюмдук укуктарын бузууга байланыштуу; (b) Сиздин бул Келишимди же бул Келишимге
болгон тиркемелерди бузгандыгыңыздан келип чыккан кандайдыр Үчүнчү Тараптын
доосунан жана арызынан коргоо
ңуз зарыл. Бул жерде РИМге берилген чара колдонуу
укуктары бул Келишим боюнча, мыйзам тарабынан же экөөнөн кошо берилген башка чара
колдонуу укуктарын четке какпайт жана андай депүшүндүрүлбөйт,
т
тетирисинче, андай
чаралар бирине-бири кошулат.
20.

Чектелүү Кепилдиктер.
(a)

Программа.
(i)
Эгер Сизге Программа жеткирилгенден кийин токсон (90) күн ичинде
(«Кепилдик мезгили» деп аталат) РИМ же РИМдин ишенимдүү
дистрибютери берген Программа Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын
башка өзгөртүлбөгөн бөлүктөрү менен бирге иштеши керек болгон,
Программанын тиешел
үү тибине жана версиясына берилген
Колдонуучунун Документациясында («Аныктоолор» деп аталат)
сүрөттөлгөн функцияларды аткара албаса, анда РИМ өзүнүн жеке
тандоосу жана чечими боюнча, андай проблеманы тууралоого же Сизге
көрсөтмө берүүгө акылга сыярлык аракет жасайт (ал тууралоо же
көрсөтмө берүү Сизге РИМдин чечими боюнча к өптөгөн формалардын
биринде көрсөтүлүшү мүмкүн, анын ичинде телефон же электрондук
почта аркылуу, кардарды колдоо жолу менен, жалпы тууралоочу
программа жибер үү менен,РИМдин веб-сайтында же РИМ Сизге ке ңеш
берген башка формада) же эгер Сиз
өнүмүш
к
кепилдик ка
йтаруу
механизмине ылайык Программаны жана Программа жазылган дискти
колдонууну токтотуп, алардыөз кутулары менен кепилдик мезгили
ичинде сатып алуунун далили менен кошо РИМге кайтарып берсеңиз
(муну Эфирдик Кызмат Көрсөтүүчү аркылуу жасаса болот), анда РИМ
Сизге ал Программа үчүн төлөгөн бир жолку төлөмдү кайтарып бериши
мүмкүн.
(ii)
Бул Келишимде буга каршы жазылган с өздөргө карабай, Сизге акысыз
берилген жаңыртуулар жана жакшыртуулар «БОЛГОН АБАЛЫНДА»
эч кандай кепилдиксиз берилет.
(iii) Сиз кошумча лицензиялык төлөм төлөп алган жаңыртууларга жана
жакшыртууларга Программанын жакшыртуусу Сизге сатылган к үндөн
баштап, жогоруда жазылгандай, токсон (90) к үндүк кепилдик берилет.
(iv)
Эгер Программа Аныктоолордо с үрөттөлгөн функцияларды төмөндөгү
себептер боюнча аткара албаса, анда жогорудагы милдеттенме күчүн
жоготот: (А) Программаны бул Келишимде көрсөтүлгөн
милдеттенмелерди бузуу менен же Программанын ошол версиясына т үз
тиешелүү Документацияда РИМ тарабынан каралган коопсуздук
көрсөтмөлөрүн бузуу менен колдонулганда; же (B) Сиздин BlackBerry
Кошулмаңыздын бөлүгү болбогон жабдыктарына (дефектилүү Үчүнчү
Тарап Көтөрүп Жүрүүчү Аппараттарын кошуп), тармакка, программага

же байланыш системасына таандык бузулуу же башка проблемалар
болгондо; же (С) Программага же Программа жазылган дискке тийген
капыстык, кырсык, электростатикалык сокку, өрт, сел, чагылган, суу же
шамал, бул Программадан башка программалардыңдоо,
о
же
РИМ
уруксат бербеген ңодоонун же өзгөртүүнүн кесепетинен жаралган
дефектилер сыяктуу сырткы таасирлердин себебинен болгондо.
(v)
Тактоо иретинде, колдонулууга тийиш болгон укукта башкача талап
кылынбаса, бул кепилдик жа
ңы Көтөрүп Жүрүүчү Аппараттарда
орнотулган BlackBerry Көтөрүп Жүрүүчү Аппараттарын иштетүүчү
Программасына гана тийишт
үү, жана колдонулган же оңдолго н
Көтөрүп Жүрүүчү Аппараттарда орнотулган BlackBerry Көтөрүп
Жүрүүчү Аппараттарын иштетүүчү Программасына тийиштүү эмес.
(vi)
Бекер көчүрүп алынган Программанын кошумча бөлүктөрүнө (Көтөрүп
Жүрүүчү Аппарат менен кошо келген Программаны жакшыртуу катары
жасалган) же бекер Сервер Программасына кепилдик берилбейт. Эгер
андай Программанынөлүктөрү
б
Сиздин Көтөрүп Жүрүүчү
Аппаратыңызга же компьютериңизге орнотулгандан кийин токсон (90)
күн ичинде өз Документациясында сүрөттөлгөндөй иштебесе, анда
РИМ менен байланышсаңыз болот. РИМ болсо андай Программага
кандай колдоо (бар болсо) к өрсөтө алаарын аныктайт (ал колдоо Сизге
РИМдин чечими боюнча к өптөгөн формалардын биринде көрсөтүлүшү
мүмкүн, анын ичинде телефон же электрондук почта аркылуу кардарды
колдоо жолу менен, жалпы тууралоочу программа жибер
үү менен,
РИМдин веб-сайтында же РИМ Сизге кеңеш берген башка формада).
(vii) Сиз андай Программа СиздинҮчүнчү Тарап Буюмдарын же Үчүнчү
Тарап Кызматтарын колдоно алышы ңыз үчүн иштеп чыгарылган болсо,
АНДА РИМДИН ОШОНДОЙ ҮЧҮНЧҮ Т АРАП БУЮМДАРЫНЫН
ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМ АТТАРЫНЫН ИШТЕШИ ЖЕ
ИШТЕБЕШИН КӨЗӨМӨЛДӨӨГӨ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ АЗ ЖЕ ЖОК
БОЛУШУН, ЖАНА АНДАЙ ПРОГРАММАНЫ ОҢДООГО ЖЕ
ОҢДОО
БОЮНЧА
КӨРСӨТМӨ
БЕРҮҮГӨ
РИМДИН
МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ БОЛБОЙ КАЛЫШЫН ТАН АЛАСЫЗ ЖАНА АГА
МАКУЛСУЗ. РИМ Үчүнчү Тарап Буюмдарына жеҮчүнчү Тарап
Кызматтарына кепилидик бербейт жана андай кепилидик маселеси
боюнча Сиз ал Үчүнчү Тарап Буюмдарын же Үчүнчү Тарап
Кызматтарын сатуучуларга кайрылышы
ңыз зарыл Кепилидиктер
сатуучулардын түрүнө жана юрисдикцияга жараша өзгөрөт. Сатуучу ар
бир буюм же анын кызматтары үчүн кандай колдоо сунуштаарын жана
Сиздин кепилидикке жана колдоого болгон укуктары ңызды билүү үчүн
Сиз тиешел
үү Документацияга ж е сатуучунун шарттарына
кайрылышыңыз зарыл.
(viii) Бул Бөлүм Программага жана ага байланыштуу дефектилер, каталар,
проблемалар же бул жерде жазылган Программага берилген кепилдикти
бузуу учурлары боюнча РИМдин гана милдеттенмелерин жана сиздин
жеке чараларыңызды аныктайт.

(b)

Аппарат(тар). РИМ Аппарат(тар)ына берилген чектелүү кепилдик, бар болсо,
(«Чектелүү Аппарат Кепилдиги» деп аталат) тиешел
үү Документацияда
аныкталат. Чектелүү Аппарат Кепилдиги – бул Келишимдин шарттарына
ылайык сатылган РИМ Аппараттарына берилүүчү эксклюзивдүү кепилдик,
жана ал РИМ Аппараттары жана Чектелүү Аппарат Кепилдигин бузуу
учурлары боюнча сиздин жеке чараларыңызды аныктайт. Бета жабдуулары
«БОЛГОН АБАЛЫНДА» жана эч кандай кепилдиксиз берилет. Бул
Келишимдин «Жалпы» деп аталган ушул Б
өлүмүнүн (2 9-Бөлүм) төмөндөгү
бөлүмчөлөрү шилтеме аркылуу, Чектелүү Аппарат Кепилдигине жарай турган
деңгээлде өзгөртүлгөн түрдө, Чектелүү Аппарат Кепилдик шарттарына
киргизилген: «Шарт аткарбооүчүн доодон баш тартуу» (2 9(b) Бөлүмү),
«Күчүндө калуу» (29(c) Бөлүмү), «Бөлүү мүмкүндүгү» (29(e) Бөлүмү), «Тил»
(29(f) Бөлүмү) жана «Бүт Келишим» (29(h) Бөлүмү). Жогоруда жазылгандай
бул Келишимди кабыл алуу
ңуздү билдирүү менен, Сиз Чектелүү Аппарат
Кепилдигин окуганы
ңызды жана анын шарттарына макулдугуңузду
билдиресиз. Тактоо иретинде, колдонулууга тийиш болгон укукта башкача
талап кылынбаса, «Чектелүү Аппарат Кепилдиги» жаңы РИМ аппараттарына
гана тийиштүү, жана анын айрым бөлүгү гана (бар болсо) оңдолгон РИМ
аппараттарына тийиштүү.

21.
Кепилдик бүткөндөгү колдоо. Эгер сиз кепилдик өөнөтү
м
бүткөндөн кийин да
РИМден колдоо алгы
ңыз келсе, анда
sales@blackberry.com
дареги боюнча (же
http://www.blackberry.com/legal/ сайтында көрсөтүлгөн башка дарек боюнча) РИМ менен же
Эфирдик Кызмат К өрсөтүүчү менен байланышыңыз. Эгер Программаны Сиздин атыңыздан
үчүнчү тарап кармаса («Кармоочу Тарап» деп аталат) жана Кармоочу Тараптын Сиздин
атыңыздан РИМден Программа үчүн колдоо алышын кааласаңыз, анда Сиз же Кармоочу
Тарап менен РИМдин ортосунда, Сизден Уруксат Алган Колдонуучулардын санына жараша,
Программанын айрым б өлүктөрү боюнча келишим түзүлүшү керек, жанаСиз мезгил-мезгили
менен Сиздин ңыздан
аты
сакталган Программа тууралуу маалыматты
РИМге
sales@blackberry.com дарегине (же http://www.blackberry.com/legal/ сайтында көрсөтүлгөн
башка дарек боюнча) электрондук кат жибер
үү аркылуу билдирип турушуңуз зарыл. Ал
катта Сиз Программанын номерин жана Сиз лицензиялаган к өчүрмөлөрдүн санын,СБП ИД
жана КАЛдарды тиешел үү учурларда кошуп, көрсөтүшүңүз керек. Кээ бир Эфирдик Кызмат
Көрсөтүүчүлөр Сиздин BlackBerry Кошулмаңызга колдоо көрсөтө албашы мүмкүн.
22.

Жоопкерлик албоо.
АЙРЫМ ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫН МЫЙЗАМДАРЫ КАРДАРЛАР МЕНЕН
КЕЛИШИМДЕРДЕ ЖООПКЕРЧИЛИКТИ ЧЕКТ
ӨӨГӨ ЖЕ КЕПИЛДИКТЕН,
ШАРТТАРДАН,
ТАСТЫКТООЛОРДОН,
ГАРАНТИЯЛАРДАН
ЖЕ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДЕН БОШОТУУГА ЖОЛ БЕРИШПЕЙТ, ОШОНДУКТАН,
СИЗГЕ, КАРДАР КАТАРЫ, АЛ БОШОТУУЛАР ТААСИР ЭТПЕШИ МҮМКҮН.
(a)

Жалпы кепилдиктер.
(i)
КОЛДОНУЛУУГА ТИЙИШ БОЛГОН УКУК ЖОЛ БЕРГЕН ЧЕКТЕ,
БУЛ КЕЛИШИМДЕ АТАЙЫН ТАКТАЛГАН УЧУРЛАРДАН

(ii)

СЫРТКАРЫ, БАРДЫК ЖАРЫЯЛАНГАН ЖЕ ОЙДО БОЛГОН
ШАРТТАР,
ТАСТЫКТООЛОР,
КЕПИЛДИКТЕР,
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖЕ ГАРАНТИЯЛАР, АНЫН ИЧИНДЕ,
ЧЕКТӨӨСҮЗ ТҮРДӨ, БЫШЫКТЫККА, БЕЛГИЛ ҮҮ МАКСАТКА ЖЕ
КОЛДОНУУГА ШАЙКЕШТИГИНЕ, САТЫМДУУЛУККА, САТЫК
САПАТЫНА, ШАРТ БУЗБАСТЫККА, САПАТКА, АТАЛЫШКА
БЕРИЛГЕН ШАРТТАРДЫ, ТАСТЫКТООЛОРДУ, КЕПИЛДИКТЕРДИ,
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ЖАНА ГАРАНТИЯЛАРДЫ КОШУП, ЖЕ
МЫЙЗАМДАН, САЛТТАН, ИШТЕШ
ҮҮДӨН
ЖЕ СООДАДА
КОЛДОНУУДАН ЖАНА БАШКАЛАРДАН КЕЛИП ЧЫККАН
КЕПИЛДИКТЕРДИН, МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН, ШАРТТАРДЫН,
ТАСТЫКТООЛОРДУН, ЖАНА ГАРАНТИЯЛАРДЫН БАРДЫК
ТҮРЛӨРҮН КОШУП, ЖАРЫЯЛАНГАН ЖЕ ОЙДО БОЛГОНУНА
КАРАБАЙ, БУЛ КЕЛИШИМДЕ КОЛДОНУЛУУГА ТИЙИШ БОЛГОН
УКУК ЖОЛ БЕРГЕН МАКСИМАЛДУУ ЧЕККЕ ЧЕЙИН ЧЕТКЕ
КАГЫЛАТ ЖАНА БОШОТУЛАТ.
Колдонулууга тийиш болгон укук жол берген максималдуу чекте,
бардык ойдо болгон Программага тиешелүү кепилдиктер же шарттар
жогорудагы жолдор менен бошотула албаса, бирок чектеле алса, анда
алар Сиз BlackBerry Кошулмаңыздын каалаган бир бөлүгүн каалаган
бир компьютерге орноткон күндөн токсон (90) күн менен чектелет.

(b)

РИМ Кызмат(тар)ы.
(i)
КОЛДОНУЛУУГА ТИЙИШ БОЛГОН УКУК АЧЫК ТУЮУ САЛГАН
УЧУРЛАРДАН СЫРТКАРЫ, АР БИР КЫЗМАТ РИМ ТАРАБЫНАН
«БОЛГОН АБАЛЫНДА» ЖАНА «БАРЫНЧА» ЭЧ КАНДАЙ
ШАРТТАРСЫЗ,
МИЛДЕТТЕМЕСИЗ,
ГАРАНТИЯСЫЗ,
ИШЕНДИРҮҮСҮЗ ЖЕ КЕПИЛДИКСИЗ К ӨРСӨТҮЛӨТ, ЖАНА 23(b)
БӨЛҮМҮНӨ ЫЛАЙЫК, АКЫ ТӨЛӨНҮҮЧҮ РИМ КЫ ЗМАТЫ
БОЛБОГОН РИМ КЫЗМАТТАРЫНА БАЙЛАНЫШТУУ СИЗГЕ ЖЕ
СИЗ АРКЫЛУУ ДОО АРТКАН ҮЧҮНЧҮ ТАРАПК А ЭЧ КАНДАЙ
ЖООПКЕР ЭМЕС.
(ii)
КОЛДОНУЛУУГА ТИЙИШ БОЛГОН УКУК АЧЫК ТУЮУ САЛГАН
УЧУРЛАРДАН
СЫРТКАРЫ,
РИМ
КЫЗМАТТАРДЫН
КОЛДОНУЛУШУ ЖЕ ИШТЕШИ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БОЛУШУ НА,
ДАЙЫМ ДАЯР БОЛУШУНА, ЖЕ СИЗ ЖИБЕРГЕН ЖЕ СИЗДЕН
КЕТКЕН, СИЗ ТАРАБЫ
ҢЫЗДАН Ж Е СИЗДИН АТЫ
ҢЫЗДАН
САКТАЛГАН КАТТАР, КУРАМ ЖЕ МААЛЫМАТ ЖОГОЛБОШУНА,
ӨЧҮРҮЛБӨШҮНӨ ЖЕ БУЗУЛБАШЫНА ЖЕ ТАК БОЛУШУНА,
БУЗУЛБАГАН ТҮРДӨ ЖЕ АКЫЛГА СЫЯРЛЫК МЕЗГИЛ ИЧИНДЕ
ЖЕТКИРИЛИШИНЕ КЕПИЛДИК БЕРБЕЙТ ЖЕ БАШКАЧА ЖОЛ
МЕНЕН ИШЕНДИРБЕЙТ.

(с)

Үчүнчү Тарап Буюмдары жана Үчүнчү Тарап Кызматтары, Кошулган Сайттар.
(i)
КОЛДОНУЛУУГА ТИЙИШ БОЛГОН УКУК АЧЫК ТУЮУ САЛГАН
УЧУРЛАРДАН СЫРТКАРЫ, ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖАНА

(ii)

(iii)

ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ РИМДИН К
ӨЗӨМӨЛҮНДӨ
БОЛБОЙТ, РИМ ЭЧ КАНДАЙҮЧҮНЧҮ ТАР АП БУЮМДАРЫН
ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫ ЗМАТТАРЫН КОЛДОБОЙТ, ЖАНА
РИМ СИЗДИН ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫН ЖАНА ҮЧҮНЧ Ү
ТАРАП
КЫЗМАТТАРЫН
ТАНДООҢУЗ,
КОЛДОНУУҢУЗ,
КИРҮҮҢҮЗ ЖЕ ИШТЕТИШИҢИЗ ҮЧҮН ЭЧ КАНДАЙ
ЖООПКЕРЧИЛИК АЛБАЙТ.
ЖОГОРУДА ЖАЗЫЛГАНДАР: (A) СИЗДИН ҮЧҮНЧҮ ТАРАП
БУЮМДАРЫН ЖАНА
ҮЧҮНЧ
Ү ТАРАП КЫЗМАТТАРЫН
КОЛДОНУУ УКУГУН КАНДАЙЧА АЛГАНЫ ҢЫЗГА КАРАБАЙ, Б.А.
ӨЗ АЛДЫҢЫЗЧАБЫ ЖЕ РИМ ЖЕ ЭФИРДИК КЫЗМАТ
КӨРСӨТҮҮЧҮ АРКЫЛУУБУ; (B) АНДАЙ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП
БУЮМДАРЫ ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ (ЭФИРДИК
КЫЗМАТТЫ
КОШУП)
СИЗДИН
BLACKBERRY
КОШУЛМАҢЫЗДЫН ЖЕ АНЫН БӨЛҮГҮНҮН ИШТЕШИ ҮЧҮН
ЗАРЫЛДЫГЫНА; ЖЕ (С) СИЗДИН ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫН
ЖАНА ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫ ЗМАТТАРЫН КОЛДОНУУ УКУГУН
КӨТӨРҮП ЖҮРҮҮЧҮ АППАРАТ АРКЫЛУУ, АНЫН ИЧИНДЕ,
ЧЕКТӨӨСҮЗ, БРАУЗЕР ЖЕ BLACKBERRY КӨТӨРҮП ЖҮРҮҮЧҮ
АППАРАТТАРЫН ИШТЕТҮҮ ЧҮ ПРОГРАММАСЫНЫН БӨЛҮГҮ
КАТАРЫ БЕРИЛГЕН РАЙМ СТОР ПРОГРАММАСЫ АРКЫЛУУ,
СИЗГЕ АЙРЫМҮЧҮНЧҮ Т АРАП БУЮМДАРЫН ЖАНА/ЖЕ
ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫН КОЛДОНУУ МҮМКҮНДҮГҮН
БЕРГЕН BLACKBERRY КӨ ТӨРҮП ЖҮРҮҮЧҮ АППАРАТТАРЫН
ИШТЕТҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫН ИНТЕРНЕТТЕН Ж ҮКТӨП АЛУУ
АРКЫЛУУ,
ЖЕ
СИЗДИН
КӨТӨРҮП
ЖҮРҮҮЧҮ
АППАРАТЫҢЫЗДАГЫ ИКОНАНЫ ЖЕ БЕЛГИНИ БАСУУ МЕНЕН
ҮЧҮНЧҮ ТАРАП ПРОГРАММАСЫНА ЖЕҮЧҮНЧҮ ТАР АП
ВЕБСАЙТЫНА ЖАНА/ЖЕҮ ЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫНА
ТУТАШУУ АРКЫЛУУ, ЖЕ БАШКА ЖОЛ МЕНЕН, АНЫН ИЧИНДЕ,
ЧЕКТӨӨСҮЗ, БАШКА ВЕБСАЙТТАРДАН ЖЕ К ӨТӨРҮП ЖҮРҮҮЧҮ
АППАРАТЫҢЫЗДЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН АЛГАН, ЖЕ РИМ ЖЕ
ЭФИРДИК КЫЗМАТ ӨРСӨ
К
ТҮҮЧҮ БЕРГЕН МААЛЫМАТ
АРКЫЛУУ АЛГАНЫҢЫЗГА КАРАБАЙ КОЛДОНУЛАТ.
ЖОГОРУДА ЖАЗЫЛГАНДЫ ЧЕКТӨӨСҮЗ, КОЛДОНУЛУУГА
ТИЙИШ БОЛГОН УКУК АЧЫК ТУЮУ САЛГАН УЧУРЛАРДАН
СЫРТКАРЫ, БАРДЫКҮЧҮ НЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖАНА
ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ РИМ ТАРАБЫНАН «БОЛГОН
АБАЛЫНДА»
ЖАНА
«БАРЫНЧА» ҮШҮНҮКТӨРҮНҮН
Т
НЕГИЗИНДЕ ШАРТСЫЗ, ТАСТЫКТООСУЗ, КЕПИЛДИКСИЗ,
МИЛДЕТТЕНМЕСИЗ ЖАНА ГАРАНТИЯСЫЗ СИЗГЕ КОЛДОНУУГА
БЕРИЛЕТ,
ЖЕ
СИЗ
ТАРАБЫҢЫЗДАН
BLACKBERRY
КОШУЛМАҢЫЗ МЕНЕН КОШО ИШТЕТИЛЕТ, ЖАНА РИМ
СИЗДИН, СИЗ МЕНЕН ЖЕ СИЗ АРКЫЛУУ КЕЛГЕНҮЧҮНЧҮ
ТАРАПТАРДЫН ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖАНА ҮЧҮНЧҮ
ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ БОЮНЧА ДООЛОРУНА ЖООПКЕР

(IV)

(d)

БОЛБОЙТ, АНЫН ИЧИНДЕ, ЧЕКТӨӨСҮЗ: (A) АНДАЙ ҮЧҮНЧҮ
ТАРАП
БУЮМДАРЫНЫН
ЖАНА ҮЧҮНЧҮ
ТАРАП
КЫЗМАТТАРЫНЫН ЖЕ КОЛДОНУУГА МҮМКҮНДҮК Б ЕРГЕН
ПРОГРАММАНЫН КААЛАГАН БӨЛҮГҮНҮН ТАК БОЛУШУНА,
МААЛЫМАТ ЖЕТКИРИЛИШИНЕ, УБАКЫТКА ТАК ИШТЕШИНЕ
ЖЕ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЖЕТЭ ЭРЛИК БОЛУШУНА; (В) АНДАЙ
ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫНЫН ЖАНАҮЧҮНЧҮ ТАР АП
КЫЗМАТТАРЫНЫН ИШТЕШИНЕ ЖЕ ИШТЕБЕШИНЕ; ЖЕ (С)
АНДАЙ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП Б УЮМДАРЫНЫН ЖАНАҮЧҮНЧ Ү
ТАРАП
КЫЗМАТТАРЫНЫН
СИЗДИН
BLACKBERRY
КОШУЛМАҢЫЗ ЖЕ АНЫН БӨЛҮГҮ МЕНЕН ӨЗ-АРА ИШТЕШИНЕ
ЖЕ ИШТЕБЕШИНЕ; ЖЕ (D) ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫНА ЖЕ
ҮЧҮНЧҮ
ТАРАП
КЫЗМАТТАРЫНА,
СИЗДИН
МААЛЫМАТЫҢЫЗДЫ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КОЛДОНУШУН КОШУП,
КАНДАЙДЫР ҮЧҮНЧҮ
ТА РАПТЫН
ИШТЕРИНЕ
ЖЕ
КАТАЛАРЫНА БАЙЛАНЫШТУУ РИМ ЖООПКЕР БОЛБОЙТ.
ЖОГОРУДА ЖАЗЫЛГАНДЫ ЧЕКТ
ӨӨСҮЗ , КОЛДОНУЛУУГА
ТИЙИШ БОЛГОН УКУК АЧЫК ТУЮУ САЛГАН УЧУРЛАРДАН
СЫРТКАРЫ, СИЗҮЧҮНЧҮ ТАРАПТЫН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК
МЕНЧИК УКУГУН БУЗГАН ВИРУСТАР, ЖЕ КОРКУНУЧ
ТУУДУРГАН,
ШЕК
КЕЛТИРГЕН,
ТАТЫКСЫЗ,
ПАС,
ИРЕНЖИТҮҮЧҮ ЖЕ МЫЙЗАМСЫЗ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫ,
ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ ЖАНА БАШКА БАРДЫК ҮЧҮНЧҮ
ТАРАП БУЮМДАРЫ ЖЕҮЧ ҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫ ЖЕ
АЛАРДЫН ЖИБЕРИЛИШИ Ү ЧҮН РИМ ЖООПКЕР БОЛБОСУНА
МАКУЛ БОЛОСУЗ. ҮЧҮНЧҮ ТАРАП БУЮМДАРЫНА ЖЕ ҮЧҮНЧҮ
ТАРАП КЫЗМАТТАРЫНА БЕРИЛГЕН ДОО АРЫЗДАР БОЮНЧА
СИЗДИН ДООМАТТАРЫ ҢЫЗ ТИЕШЕЛҮҮ ҮЧҮНЧҮ ТАРАПТАРГА
АРТЫЛАТ.

Татаал Шартта Колдонуу. СИЗДИН BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫЗ ЖАНА
АНЫН БӨЛҮКТӨРҮ ӨЗГӨЧӨ КӨЗӨМӨЛДҮ ТАЛАП КЫЛГАН ТАТААЛ
ШАРТТА ЖЕ ЗЫЯНДУУ ЧӨЙРӨДӨ КОЛДОНУУГА ЖАРАКСЫЗ, АНДАЙ
ЧӨЙРӨЛӨРГӨ, ЧЕКТӨӨСҮЗ, АТОМДУК ОБЪЕКТИЛЕР, АВИАЦИЯЛЫК
НАВИГАЦИЯ ЖЕ БАЙЛАНЫШ СИСТЕМАЛАРЫ, АБА КЫЙМЫЛЫН
КӨЗӨМӨЛДӨӨ, ЖАН САКТОО ЖЕ КУРАЛ СИСТЕМАЛАРЫ КИРЕТ. БУГА
ЧЕЙИНКИНИ ЧЕКТӨӨСҮЗ, СИЗ BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫЗДЫ
КОЛДОНУУДА ТАЛАПКА ЖООП БЕРГЕН МААЛЫМАТТЫ ОРДУНА
КЕЛТИРҮҮ
ЖАНА
КӨЧҮРМӨ
САКТОО
СИСТЕМАСЫН
КОЛДОНУУҢУЗДУ ТАСТЫКТАЙСЫЗ ЖАНА КЕПИЛДИК БЕРЕСИЗ,
ЖАНА: (i) КОЛДОНУУ ЖЕ КЫЗМАТ ҮЗГҮЛТҮККӨ УЧУРАГАНДА; ЖЕ (ii)
МААЛЫМАТ ЖИБЕРҮҮДӨ КЫЙЫНЧЫЛЫК ЖЕ КАТА ПАЙДА БОЛСО;
ЖЕ (iii) МААЛЫМАТ ЖОГОЛСО ЖЕ БУЗУЛСА, ТОКТООСУЗ
ЖОГОТУУНУ ЖЕ ЗЫЯНДЫ АЗАЙТУУГА АРАКЕТ ЖАСАЙСЫЗ ЖАНА
АНДАЙ УЧУРЛАР ТУУРАЛУУ РИМГЕ КАБАРЛАЙСЫЗ. 23 (А)
БӨЛҮМҮНДӨГҮ ЗЫЯН ҮЧҮН ЖАЛПЫ ЖООПКЕРЛИКТИ АЛБООНУ

ЧЕКТӨӨСҮЗ, СИЗДИН BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫЗД Ы ЖЕ АНЫН
БӨЛҮГҮН ТАТААЛ ШАРТТА, ЗЫЯНДУУ ӨЙРӨД
Ч
Ө, БУЗУЛУУДАН
САКТООНУ КӨЗӨМӨЛДӨӨНҮ ЖЕ ИШКЕ АШЫРУУНУ ТАЛАП КЫЛГАН
ЧӨЙРӨДӨ КОЛДОНГОНУҢУЗ ҮЧҮН, АНДАЙ БУЗУЛУ У АЛДЫН АЛА
КҮТҮЛГӨНҮНӨ ЖЕ КҮТҮЛБӨГӨНҮНӨ КАРАБАЙ, РИМ АНДАЙ
БУЗУЛУУНУН МҮМКҮНДҮГҮ ТУУРАЛУУ ЭСКЕРТИЛГЕН КҮНДӨ ДА,
ЭЧ КАНДАЙ УЧУРДА РИМ ЖООПКЕР БОЛБОЙТ.
(е)

23.

Бета Буюмдары. БЕТА БУЮМДАРЫ СИЗДИН ЮРИСДИКЦИЯҢЫЗДА
ЖАЛПЫ КАЛК КОЛДОНУШУ ҮЧҮН УРУКСАТ АЛБАГАН ЖЕ ӨКМӨТ ЖЕ
БАШКА БИЙЛИК ОРГАНЫ ТАРАБЫНАН КИРГИЗИЛГЕН ЭРЕЖЕЛЕРГЕ
ЖЕ СТАНДАРТТАРГА ЖООП БЕРЕТ ДЕГЕН СЕРТИФИКАТ АЛБАГАН
БОЛУШУ МҮМКҮН, ЖАНА РИМ АНДАЙ УРУКСАТ ЖЕ СЕРТИФИКАТ
АЛЫНАТ ДЕП ЭЧ КАНДАЙ ИШЕНДИРБЕЙТ. ОШОНДУКТАН, АНДАЙ
УРУКСАТ АЛЫНГАНЧА БЕТА БУЮМДАРЫ САТУУГА ЖЕ ЛИЗИНГГЕ
ЧЫГАРЫЛБАШЫ ЖАНА ЧЫГАРУУГА АРАКЕТӨРҮЛБ
К
ӨШҮ
КЕРЕКТИГИНЕ МАКУЛ БОЛОСУЗ. БЕТА БУЮМДАРЫ АЛАРДЫН
ИШТЕШИНЕ СИЗ ИШЕНИЧ АРТА ТУРГАНӨНДҮРҮШ ЖЕ БАШКА
ЧӨЙРӨЛӨРҮНДӨ КОЛДОНУУГА ЧЫГАРЫЛГАН ЭМЕС. БЕТА
БУЮМДАРЫ - ПРОГРАММАЛАРДЫН, КЫЗМАТТАРДЫН ЖАНА РИМ
БУЮМДАРЫНЫН
КОММЕРЦИЯЛЫК
АБАЛГА
ЖЕТЕ
ЭЛЕК
ВЕРСИЯЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН КОММЕРЦИЯЛЫК БУЮМ ЖЕ
КЫЗМАТТАР СЫЯКТУУ КАРАЛЫШЫН ЖЕ ИШТЕШИН КҮТҮҮГӨ
БОЛБОЙТ, ЖАНА СИЗ АНДАЙ МАТЕРИАЛДАРДЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН
КОЛДОНУЛГАН МААЛЫМАТТАРДЫН САКТЫК К
ӨЧҮРМ ӨЛӨРҮ АР
ДАЙЫМ ЖАСАЛЫП ТУРУШУН КАМСЫЗ КЫЛЫШЫҢЫЗ ЗАРЫЛ. АГА
КОШУМЧА, БЕТА БУЮМДАРЫ КОММЕРЦИЯЛЫК САТЫККА
ЧЫГАРЫЛБАГАН ПРОГРАММАЛАРГА ЖЕ КЫЗМАТТАРГА МҮНӨЗДҮҮ
ФУНКЦИЯЛАРДЫ, МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ ЖАНА ИНТЕРФЕЙСТЕРДИ
КАМТЫЙТ. СИЗ АНДАЙ БЕТА БУЮМДАРЫ ЖЕ АЛАРДЫН КАНДАЙДЫР
БӨЛҮГҮ КЕЛЕЧЕКТЕ РИМ ТАРАБЫНАН ЖАРЫЯЛАНБАШЫ ЖЕ
САТЫККА ЧЫГАРЫЛБАШЫ, ЖЕ ЧО
Ң ӨЗГӨРТҮҮЛӨР М ЕНЕН
ЧЫГАРЫЛЫШЫ М
ҮМКҮН ЭК ЕНДИГИН, ЖАНА РИМ АНДАЙ
ПРОГРАММАНЫ ЖЕ КЫЗМАТТАРДЫ, БЕТА БУЮМДАРЫЖЕ АЛАРДЫН
БӨЛҮКТӨРҮН ЖАРЫЯЛООГО ЖЕ САТЫККА ЧЫГАРУУГА СИЗДИН
АЛДЫҢЫЗДА
МИЛДЕТТЕНБЕГЕНИН
ТАН
АЛАСЫЗ.
БЕТА
БУЮМДАРЫНА, АЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ ПРОГРАММАЛАРГА ЖАНА
КЫЗМАТТАРГА БАЙЛАНЫШТУУСИЗ ЖАСАГАН СЫНОО, БАА БЕРҮҮ
ЖАНА ИШТЕП ЧЫГУУЛАР ТОЛУГУ МЕНЕН СИЗДИН ТОБОКЕЛИҢИЗДЕ
ЖАСАЛЫШЫНА МАКУЛ БОЛОСУЗ ЖАНА АНЫ ТАН АЛАСЫЗ.

Жоопкерчиликти Чектөө.
АЙРЫМ ӨЛКӨЛӨР КАРДАР ЛАР МЕНЕН КЕЛИШИМДЕРДЕ БИР ОКУЯНЫН
НАТЫЙЖАСЫНДА ЖАРАЛГАН, КЫЙЫР ЖЕ БАШКА ЗЫЯНДАРДЫ ЧЕКТ ӨӨГӨ
ЖЕ БОШОТУУГА ЖОЛ БЕРИШПЕЙТ, ОШОНДУКТАН, СИЗГЕ, КАРДАР
КАТАРЫ, БУЛ БӨЛҮМДӨГҮ ЧЕКТӨӨЛӨР ЖАНА БОШОТУУЛАР ТААСИР

ЭТПЕШИ МҮМКҮН.
(a)

КОЛДОНУЛУУГА
ТИЙИШ
БОЛГОН
УКУК
ЖОЛ
БЕРГЕН
МАКСИМАЛДУУ ЧЕККЕ ЧЕЙИН ЖАНА БУЛ КЕЛИШИМДЕ ЖАЗЫЛГАН
АТАЙЫН ЧАРАЛАРДЫН ЧЕГИНДЕ, ЭЧ КАНДАЙ ШАРТТА РИМ
ТӨМӨНДӨ СҮРӨТТӨЛГӨН ЗЫЯНДЫН ТҮРЛӨРҮ ҮЧҮН ЖООПКЕР
БОЛБОЙТ: БИР ОКУЯНЫН НАТЫЙЖАСЫНДА ЖАРАЛГАН, ТИПТҮҮ,
КАПЫСТАН ЧЫККАН, КЫЙЫР, ӨЗГӨЧӨ, ЖАЗА КАТАРЫ ЖАСАЛГАН
ЖЕ ООРЛОТУЛГАН ЗЫЯНДАР, ИШКЕР КИРЕШЕНИ ЖЕ ПАЙДАНЫ
ЖОГОТУУ ЗЫЯНДАРЫ, КҮ ТҮЛГӨН ҮНӨМДӨӨГӨ ЖЕТПЕЙ КАЛУУ,
ИШТИН ҮЗГҮЛТҮККӨ УЧУРАШЫ, ИШКЕР МААЛЫМАТТЫ ЖОГОТУУ,
ИШКЕР МҮМКҮНЧҮЛҮКТҮ ЖОГОТУУ, МААЛЫМАТТЫН БУЗУЛУШУ
ЖЕ ЖОГОЛУШУ, МААЛЫМАТТЫ ЖИБЕРЕ ЖЕ АЛА АЛБАЙ КАЛУУ,
BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫ З МЕНЕН ИШТ
ӨӨЧҮ ТИРК ЕМЕЛЕРДИ
КОЛДОНУУГА ЖЕ BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫЗДЫ ЖЕ АНЫН
БӨЛҮГҮН РИМДЕН БАШКА ТАРАП ӨЗГӨРТҮҮСҮНӨ Ж Е ӨЗГӨРТҮҮ
ҮЧҮН АРАКЕТ КЫЛУУСУНА БАЙЛАНЫШТУУ, ИШ ТОКТОП
КАЛУУСУНАН
ЧЫККАН
ЧЫГАШАЛАР,
BLACKBERRY
КОШУЛМАҢЫЗДЫ ЖЕ АНЫН БӨЛҮГҮН, ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП
БУЮМДАРЫН ЖЕ ҮЧҮНЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫН КОЛДОНО АЛБАЙ
КАЛУУ, АЛМАШТЫРУУЧУ ЗАТТАРГА КЕТКЕН ЧЫГАША, ЖАБУУГА,
ОБЪЕКТИЛЕРГЕ ЖЕ КЫЗМАТТАРГА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР,
КАПИТАЛГА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР,
ЖАНА БАШКА БУЛ
КЕЛИШИМДЕН ЖЕ BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫЗДАН Ж Е АЛАРГА
БАЙЛАНЫШТУУ
ЧЫККАН,
АНЫН
ИЧИНДЕ
BLACKBERRY
КОШУЛМАҢЫЗДЫН КОЛДОНУШУНАН ЖЕ КОЛДОНО АЛБАШЫНАН,
ИШТЕШИНЕН ЖЕ ИШТЕБЕШИНЕН ЧЫККАН, АНДАЙ ЗЫЯНДАРДЫН
БОЛУУ М
ҮМКҮНДҮГҮ АЛДЫН
АЛА МААЛЫМ БОЛГОН ЖЕ
БОЛБОГОНУНА ЖАНА РИМГЕ АНДАЙ ЗЫЯНДАРДЫН БОЛУУ
МҮМКҮНДҮГҮ ТУУРАЛУУ КАБАР БЕРИЛГЕНИНЕ ЖЕ БЕРИЛБЕГЕНИНЕ
КАРАБАЙ, УШУЛ СЫЯКТУУ МАТЕРИАЛДЫК ЖОГОТУУЛАР.

(b)

Колдонулууга тийиш болгон укук жол берген максималдуу чекке чейин, эч
кандай учурда РИМдин жалпы жоопкерлиги т өмөндөгүлөрдөн көп болбойт:(i)
Сиз РИМ Аппарат(тар)ы үчүн төлөгөн суммадан; (ii) доого себеп болгон
Программанын бөлүгү үчүн төлө нгөн суммадан; (iii) доого себеп болгон
РИМдин акы т өлөнүүчү Кызматынын убакыттилкеси үчүн төлөнгөн суммадан;
жана (iv) беш (5) АКШ долларынан.

(с)

Колдонулууга тийиш болгон укук жол берген максималдуу чекке чейин, бул
Келишимде жазылгандарга карабай, РИМдин Сизге жоопкерлик деңгээлине
жараша, РИМ Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын ката кетирүү, токтоп калуу
же иштебей калуу мезгилинде болгон жоготуулар үчүн гана жоопкер болот.

(d)

Бул Бөлүмдө жазылган эч нерсе РИМдин Сиздин алдыңыздагы тике РИМдин
көңүл койбогондугунан чыккан адам өлүмү же майыптыгыүчүн жоопкерлигин

чектебейт; кандайдыр зыяндар үчүн РИМдин төлөмдөрү Сиздин же башканын
салымынын чегине чейин түшүрүлө турган шартта.
(e)

КОЛДОНУЛУУГА
ТИЙИШ
БОЛГОН
УКУК
ЖОЛ
БЕРГЕН
МАКСИМАЛДУУ ЧЕККЕ ЧЕЙИН, АР БИР ТАРАП ЭКИНЧИ ТАРАПКА БУЛ
КЕЛИШИМДЕ АЧЫК ЖАЗЫЛГАН ШАРТТАРГА ЫЛАЙЫК КАНА
ЖООПКЕР БОЛОТ ЖАНА КОНТРАКТТА, ЖАРАНДЫК МЫЙЗАМДАРДА
ЖЕ БАШКА ЖЕРДЕ ЖАЗЫЛГАН БАШКА ЭЧ КАНДАЙ МИЛДЕТЕНМЕ,
ЖООПТУУЛУК ЖЕ ЖООПКЕРЧИЛИК АЛЫШПАЙТ.

(f)

КОЛДОНУЛУУГА
ТИЙИШ
БОЛГОН
УКУК
ЖОЛ
БЕРГЕН
МАКСИМАЛДУУ ЧЕККЕ ЧЕЙИН, БУЛ КЕЛИШИМДЕГИ ЧЕКТӨӨЛӨР,
БОШОТУУЛАР ЖАНА БАШ ТАРТУУЛАР: (I) СИЗДИН ДООҢУЗДУН ЖЕ
ТАЛАБЫҢЫЗДЫН КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕБИНЕ КАРАБАЙ, АНЫН
ИЧИНДЕ, ЧЕКТ
ӨӨСҮЗ, Б АЙКАБАСТЫКТЫ, ЖАРАНДЫК ТАРТИП
БУЗУУНУ, КАТУУ ЖООПКЕРЧИЛИКТИ, КОНТРАКТ ШАРТТАРЫН
БУЗУУНУ ЖАНА БАШКА УКУКТУК ТЕОРИЯЛАРДЫ КОШУП, К ҮЧҮНДӨ
БОЛУШАТ; (II) БУЛ КЕЛИШИМДИН НЕГИЗГИ МАКСАТЫН ЖЕ АНДАГЫ
ЧАРАЛАРДЫ ФУНДАМЕНТАЛДЫК БУЗУУГА ЖЕ БУЗУУЛАРГА
КАРАБАЙ
САКТАЛАТ;
(III) МЫНДА
АНЫКТАЛГАН
ЖООПКЕРЧИЛИКТЕН БОШОТУУ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИНЕ, ЖЕ БИР
ТАРАПТЫН ЭКИНЧИ ТАРПАКА ТААНДЫК ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК
МЕНЧИК УКУКТАРЫН БУЗУУГА ЖАНА Т ӨМӨНДӨГҮ БӨЛҮМДӨРДҮН
ШАРТТАРЫН БУЗУУГА БАЙЛАНЫШТУУ КОЛДОНУЛБАЙТ: «СИЗДИН
BLACKBERRY КОШУЛМА
ҢЫ ЗДЫН КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ» (3БӨЛҮМ), «ПРОГРАММА ЖАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЯСЫ» (2БӨЛҮМ), «ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК» (11- БӨЛҮМ), «ЭКСПОРТ,
ИМПОРТ ЖАНА КОЛДОНУУ ЧЕКТӨӨЛӨРҮ ЖАНА АКШ ӨКМӨТТҮК
ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫ» (12- БӨЛҮМ) ЖАНА «КОНФИДЕНЦИАЛДУУЛУК
ЖАНА ТЕРС ИНЖЕНЕРДИК ИШТЕРДИН БОЛБОШУ» (15- БӨЛҮМ) ЖАНА
«КОЛДОНУУЧУНУН МААЛЫМАТЫ» (25- БӨЛҮМ); ЖАНА (IV)
ЖАЛПЫСЫНАН РИМГЕ, РИМ КОМПАНИЯЛАР ТОБУНА, АЛАРДЫН
МУРАСКЕРЛЕРИНЕ, ОРДУН ЭЭЛӨӨЧҮЛӨРҮНӨ, ЖАНА РИМДИН
ИШЕНИМДҮҮ ДИСТРИБЮТЕРЛЕРИНЕ (АНЫН ИЧИНДЕ РИМДИН
ИШЕНИМДҮҮ
ПРОГРАММА ТАРАТУУЧУЛАРЫНЫН МИЛДЕТИН
АТКАРУУЧУ БОЛГОН ЭФИРДИК КЫЗМАТ ӨРСӨТҮҮ
К
ЧҮЛӨРДҮ
КОШУП) КАРАТА КОЛДОНУЛАТ.

(g)

ЭЧ КАНДАЙ ШАРТТА РИМДИН ЖЕ РИМ КОМПАНИЯЛАР ТОБУНУН ЭЧ
БИР
КЫЗМАТКЕРИ,
ДИРЕКТОРУ,
ЖУМУШЧУСУ,
АГЕНТИ,
ДИСТРИБЮТЕРИ,
КАМСЫЗДООЧУСУ
(СУНУШТООЛОРДУ
САТУУЧУДАН БАШКА), КЫЗМАТӨРСӨТҮҮЧҮС
К
Ү, ЭРКИН
КОНТРАКТЁРУ ЖЕ ЭФИРДИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЧҮСҮ (ЖОГОРУДА
БЕЛГИЛЕНГЕНДЕРДЕН СЫРТКАРЫ) БУЛ КЕЛИШИМДЕН КЕЛИП
ЧЫККАН ЖЕ АГА БАЙЛАНЫШТУУ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ӨЗҮНӨ
АЛБАЙТ.

(h)

СИЗ БУЛ КЕЛИШИМДЕГИ ЖООПКЕРЛИК АЛБООЛОР, БОШОТУУЛАР
ЖАНА ЧЕКТӨӨЛӨР ТАРАП ТАР ОРТОСУНДАГЫ БУЛ КЕЛИШИМДИН
МААНИЛҮҮ БӨЛҮГҮН ТҮЗӨӨРҮН ЖАНА АНДАЙ ЖООПКЕРЛИК
АЛБООЛОР, БОШОТУУЛАР ЖАНА ЧЕКТӨӨЛӨР БОЛБОСО: (I) БУЛ
КЕЛИШИМДЕ СӨЗ БОЛГОН ТӨЛӨМДӨР ЖАНА БАШКА ШАРТТАР
АЙТААРЛЫК БАШКАЧА БОЛООРУН; (II) РИМДИН СИЗГЕ БУЛ
КЕЛИШИМ БОЮНЧА ПРОГРАММАНЫ СУНУШТОО М
ҮМК ҮНДҮГҮ
ЖАНА СИЗДИН АНЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КОЛДОНУУУГА АЛУУ
МҮМКҮНДҮГҮҢҮЗ
ЖАНА/ЖЕ
РИМДИН ҮЧҮНЧҮ
ТАРАП
БУЮМДАРЫНА ЖАНАҮЧҮН ЧҮ ТАРАП КЫЗМАТТАРЫНА СИЗДИН
BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫЗ АРКЫЛУУ ЖОЛ АЧЫЛЫШЫН КАМСЫЗ
КЫЛУУ МҮМКҮНДҮГҮ АЗ БОЛОРУН ТАН АЛАСЫЗ ЖАНА АЛ ОЙГО
МАКУЛ БОЛОСУЗ.

БУЛ КЕЛИШИМДИН ЭЧ БИР БӨЛҮГҮ АЧЫК ЖАЗЫЛГАН БАШКА КЕЛИШИМДЕРДИН
ЖЕ СИЗДИН BLACKBERRY КОШУЛМАҢЫЗДЫН БӨЛҮКТӨРҮНӨ, ПРОГРАММА
МЕНЕН РИМ КЫЗМАТТАРЫНАН СЫРТКАРЫ, РИМ БЕРГЕН КЕПИЛДИКТЕРДИН
ҮСТҮНӨН ҮСТӨМДҮК КЫЛБАЙТ.
24.
Маалымат Чогултууга, Колдонууга, Иштеп Чыгууга, Жибер
үүгө, Сактоого жана
Ачууга (жалпысынан «Иштеп чыгууга») Макулдук.
РИМ Компаниялар Тобу жана анын кызмат көрсөтүү чүлөрү тарабынан иштеп чыгарылган
жеке маалымат (бул жерде шилтеме аркылуу бул Келишимге киргизилген жана
www.blackberry.com/legal сайтында өрсө
к
болуучу же
legalinfo@rim.com дарегине
электрондук кат жазуу аркылуу алса болуучу) РИМдин Жеке Маалымат Саясатына ылайык
колдонулат.
(a) Жеке Маалымат. Сиздин Аппаратыңызды жана/же BlackBerry Кошулма ңызды (же
анын бөлүктөрүн) , РИМ Кызматтарын же аларга байланыштуу Эфирдик
Кызматтарды орнотууңуз же/жана колдонууңуз , колдонулууга тийиш болгон
укукка жараша, Сиз жана Сизден Уруксат Алган Колдонуучулар тууралуу
(жалпысынан Колдонуучулар) жеке маалыматты РИМ Компаниялар Тобу, анын
Эфирдик Кызмат Көрсөтүүчүлөр ү, BlackBerry Кошулма
ңыз менен бирдикте
иштөөчү буюмдарды же кызматтарды саткан үчүнчү тараптар тарабынан
чогултууга, колдонууга жана/же ачууга алып келиши үмкүн
м
. Сиз колдонгон
кызматтардын түрүнө жараша жеке маалымат аттарды, электрондук почта
даректерин, телефон номерлерин, BlackBerry аппараты тууралуу маалыматты,
эсеп параметрлерин жана түзүмдөрүн, көтөрүп жүрүүчү аппараттары тууралуу
маалыматты (мисалы, көтөрүп жүрүүчү аппаратын ПИН коду же башка аппарат
өзгөчөлүктөрү), көтөрүп жүрүүчү аппараттардын катталган жерлери тууралуу
маалыматты (төмөндө сүрөттөлгөндөй), Эфирдик кызмат көрсөтүүчү тууралуу
маалыматты, BlackBerry Кошулмаңыздын иштеши же BlackBerry Кошулмаңыз
менен бирдикте иштөөчү Программалар, РИМ кызматтары жана компьютердик
жабдыктар тууралуу маалыматты камтышы м үмкүн. Сиз РИМ Компаниялар Тобу

андай
маалыматты
тикелей өзүңүздөн
же
Эфирдик
Кызмат
Көрсөтүүчүлөрүңүздөн BlackBerry Кошулма
ңыз менен бирдикте иштөөчү
буюмдарды же кызматтарды саткан
үчүнчү тараптард ан чогулта алуусуна
макулдук бересиз.
(b) Максаттар. РИМдин жеке маалымат саясатына ылайык, жеке маалымат РИМ
Компаниялар Тобу жана анын кызмат көрсөтүүчүлөрү тарабынан төмөндөгү
максаттарда иштеп чыгылышы мүмкүн: (i) Сиздин муктаждыктарыңызды жана
тандоолоруңузду түшүнүү жана канаатандыруу жана BlackBerry Кошулма ңыздын
иштешин камсыздоо үчүн; (ii) жаңы кызматтарды жана аппараттарды иштеп
чыгуу жана барларын жакшыртуу жана алар тууралуу Сизге кабарлап туруу үчүн;
(iii) РИМ Компаниялар Тобунун ишин жана операцияларын башкаруу жана
өнүктүрүү үчүн; жана (iv) мыйзамдардын жана нормативдик актылардын
талаптарын аткаруу
үчүн. Андан сырткары,
РИМ Колдонуучуларга
Программанын, же башка РИМ буюмдарын жана кызматтарынын, Үчүнчү Тарап
Программасынын, Үчүнчү Тарап Курамынын же Үчүнчү Тарап Кызматтарынын
жана/же аларга байланыштуу буюм жана/же кызматтардынңыртуу
жа
жана
жакшыртууларын алууга мүмкүн кылышы же жибериши мүмкүн.
(с) «Клауд (булут) негизиндеги» кызматтар. Эгер Сиз «Клауд негизиндеги» кат
жиберүү же башка кызматтарга жазылсаңыз же колдонсоңуз же РИМ
Компаниялар Тобунун же анын кызмат к өрсөтүүчүлөрүнүн алыстан кир үү, сактоо
же сактык көчүрмө функцияларынан пайдалансаңыз, андай кызматтар үчүн Сиз
киргизген, жиберген же кошкон маалымат (мисалы, дисплей аттары, сүрөттөр,
абалы тууралуу билдир
үүлөр, контактылар тизмеги же маалымат топтору,
календарь же тапшырмалар жана медиа файлдар сыяктуу аппараттагы маалымат)
Сиз менен РИМдин ортосундагы Келишим(дер)ге ылайык
өрсөтүлгөн
к
кызматтарды жеңилдетүү үчүн РИМ Компаниялар Тобу тарабынан иштеп
чыгарылышы мүмкүн, жана СИЗ андай маалыматты б үт керектүү макулдук менен
бергендигиңизге ишендиресиз жана кепилдик бересиз. Эгер BlackBerry
АппВорлд же Май Ворлд же ошолор сыяктуу кызматтар колдонулса, анда РИМ
Компаниялар Тобу Сиздин Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңызда жүктөлгөн жана
колдонулган Программа, РИМ Кызматтары, Үчүнчү Тарап Буюмдары жана/же
Үчүнчү Тарап Кызматтары тууралуу маалыматты иштетип чыгышы мүмкүн.
(d) Социалдык функциялар. Айрым РИМ Кызматтары же Программалар Сизге
өзүңүздү табууга мүмкүн кылууга жана башка адамдар менен байланышууга, же
РИМ үтзгөн социалдык функцияларга кошулган РИМ Кызматтарын же
Программасын, же Үчүнчү Тарап Программаларын жана Үчүнчү Тарап
Кызматтарын пайдаланууңузду жеңилдетип же жакшыртып турууга жол ачкан
функцияларды камтыйт. Эгер Сиз андай функциялардыколдонсоңуз, анда Сиз
Сиздин башкалар менен катышууга же байланышууга ачыктыгы
ңыздын
башкаларга көрсөтүлүшү менен жана Сиздин профилиңиз, дисплей аттарыңыз,
дисплей с үрөттөрүңүз статус билдирүүлөрүңүз, мүчөлүк статусусуңуз жана башка
таанытуучуларыңыз жана маалыматыңыз андай адамдар тарабынан көрүлүшү
жана комментарийлениши м үмкүн экени менен макул болосуз. Мисалы, эгер Сиз

РИМдин «BlackBerry Мессенжер Сошиал Платформ» кызматына кошулган РИМ
Кызматтын же Үчүнчү Тарап Кызматын колдонсоңуз, анда Сиз (i) BlackBerry
Мессенжериңиз Сиздин РИМ Кызматтын же Үчүнчү Тарап Кызматын
колдонгонуңузду көрүшүнө; (ii) BlackBerry Мессенжер контакттары
ңыз Сиз
жүктөгөн, пайдаланган же Сиз пайдаланган РИМ Кызматынын же Үчүнчү Тарап
Кызматынын бөлүгү катары бөлүшсө боло турган Сиздин профилиңизди же
Программаңызды же (РИМ Кызматына же Үчүнчү Тарап Кызматына жараша,
оюндар, музыка жа башка медиа файлдары сыяктуу) Курамы
ңызды же алар
жөнүндө Сиз же башкалар берген комментарийлерди көрө алышына; (iii) Сиз
өзүңүздүн контакттарыңыз, алар пайдаланган РИМ Кызматынын жеҮчүнчү
Тарап Кызматынын бөлүгү катары жүктөгөн, пайдаланган Программа же Курам
жөнүндө комментарий бергениңизде, алар Сиз тууралуу (Сиздин
комментарийлериңиз, колдонуучу профилдик атыңыз жана дисплей сүрөтүңүз
сыяктуу) маалымат ал адамдын башка контакттарына өрүнүшүн
к
ө; (iv) РИМ
Кызматы
Үчүнчү Тарап К
же
ызматы Сиздин РИМ Кызматын же
Программасынын
колдонуу
ңузга
жана
тандоолоруңузга
негизделгенрекомендацияларды иштеп чыгуу үчүн анализ жасоочу автоматтык
функциясын камтышы мүмкүн экендигине макул болосуз.
(e) Үчүнчү Тарап Кызматтары менен айкалышы. Эгер Сиз BlackBerry
Кошулмаңызды Үчүнчү Тарап Кызматтары менен (мисалы, Үчүнчү Тарап
электрондук почта кызматы,Үчүнчү Тарап сунуштаган социалдык тармакта
байланышуучу же башка кызматтарга кир
үү жана пайдалануу үчүн Көтөрүп
Жүрүүчү Аппаратыңызды колдонууңузду жеңилдетүүчү кызматтар)
айкалыштырууну чечсеңиз, анда Сиз РИМге Сиздин атыңыздан Үчүнчү Тарап
Кызматтарына байланышууга жана андайҮчүнчү Тарап Кызматтарын жеке
жана/же үйдө алууңузду жеңилдетүү үчүн, ал Үчүнчү Тарап Кызматына
байланыштуу Сиздин жеке маалыматыңызды иштеп чыгууга укук бересиз. Иштеп
чыгылуучу маалымат төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн: (i) Сиздин колдонуучу
ИДңыз, паролуңуз, айкындоочу белгилер же BlackBerry Кошулмаңызды
айкалыштырган үчүнчү тарап электрондук почта кызматы же башка эсеп(тер)
үчүн керектүү башка параметрлерди; (ii) Сиздин программалык эсеп профили ңиз
тууралуу маалымат (мисалы, BlackBerry ИД
ңыз, дисплей сүрөтүңүз, дисплей
атыңыз, жеке билдирүүңүз, ачыктык статусуңуз, өлкөңүз, убакыт зонаңыз,
уникалдуу аппарат идентификациялоочуларыңыз ж.б.); (iii) Аппараттагы
контакттар тууралуу маалымат, (iv) Сиз программалык эсеби ңизди кайсы үчүнчү
тарап кошумча программаларына жана кызматтарына кошкону ңуздун көрүнүшү;
жана (iii) Сиз программалык эсеби ңизди үчүнчү тарап кошумча программаларына
жана кызматтарына кошуудан чыккан сессиялык маалымат (мисалы, Сиз
кошулган үчүнчү тарап оюнундагы Сиздин жогорку бааларыңыз
же
программалык эсеби
ңиздеги профиль кутусунда дисплей үчүн кошумча
программа, программалык заматта билдир
үү функциясы аркылуу ишке
ашырылган, Сиз кошулган үчүнчү тарап кошумча программасы жана кызматы
аркылуу жасаган заматта билдирүү жеткирүүчү чаттардан келип чыккан заматта
билдирүү жеткирүү тууралуу маалымат ж.б.). Ошондой эле Сиз РИМге андай
маалыматты Үчүнчү Тарап Кызматтарын көрсөтүүчүлөргө активдештирүү, төлөм

эсептөө, жеткирүү, оңдоо жана деактивациялоо максаттарында ачууга укук
бересиз. Эгер Сиз BlackBerry Буюмуңузда же ага байланыштуу Үчүнчү Тарап
Кызматын же Үчүнчү Тарап Программасын колдонсоңуз, анда үчүнчү тараптар
Сиздин BlackBerry Буюмуңузда сакталган маалыматты (жеке маалыматыңызды
кошуп) окушу, кириши, экспорттошу, же башкача иштеп чыгышы мүмкүн. Сиз
колдонгон андай үчүнчү тарап кызматтарын РИМ көзөмөлдөбөйт. Эгер Сиздин
жеке маалыматыңыз Эфирдик Кызмат Көрсөтүүчүңүзгө же буюмдары жана
кызматтары BlackBerry Кошулмаңыз менен иштеген үчүнчү тараптарга ачылса,
анда аларды колдонууңуз ошол үчүнчү тараптардын тиешелүү келишим(дер)ине
жана жеке маалымат саясаттарына жараша болот, жана Сиз андай Үчүнчү Тарап
Кызматын же Үчүнчү Тарап Программасын колдонуудан мурда ал шарттар менен
таанышып чыгышыңыз зарыл. Сиз андай Үчүнчү Тарап Кызмат ы же Үчүнчү
Тарап Программалары тууралуу көбүрөөк билүү, же тийиштүү жерде, аларды
башкарууга берилген уруксаттарды
өзгөртүү үчүн Көтөрүп Жүрүүчү
Аппаратыңыздын опциялары жана жардам менюлары менен таанышып
чыгышыңыз зарыл.
(f) Кукилер жана окшош технологиялар. РИМ Компаниялар Тобу «кукилерди»
(сиздин компьютериңизде же көтөрүп жүрүүчү аппаратыңызда сакталган майда
маалымат) же анонимдештирилген маалыматты колдонуучу окшош аспаптарды
Сизге айрым Сизди жана РИМди коргоочу, РИМ Кызматтарын колдонууга
оңоюраак кылуу үчүн, Сиздин тажрыйбаңызды арттыруу үчүн, же аналитиктер
колдонуучуларыбыз биздин РИМ Кызматтарыбыз жана BlackBerry
Кошулмабызды кантип колдоноорун бизге түшүндүрүшүнө жардам берүү үчүн
керектүү кызматтарга жазылуу мүмкүндүгүн берүү үчүн колдонушу мүмкүн.
(g) Колдоо жана сапатты камсыздоо. Эгер сиз электрондук почта аркылуу же РИМ
андай максаттарда берген аспатарды колдонуу менен РИМге колдоо же Көтөрүп
Жүрүүчү Аппаратыңызды оңдотуу үчүн кайрылсаңыз, анда Сиз РИМ
Компаниялар Тобу Көтөрүп Жүрүүчү Аппараттын ПИН номери, аппараттын
ИДсы жана моделинин номери, эс статусу, операционду система жанаөйрө
ч
маалыматы, батареянын статусу, вайфай, радио жана зымсыз байланышы жана
кубаттуулугу, орнотулган кошумча программалардын тизмеси, программаларды
же кошумча программаларды колдонуу тууралуу маалымат, жүрүп жаткан
процесстер жана аппараттын конфигурациясы тууралуу маалымат, системалык
окуялар сыяктуу ж.б. диагноздоого жардамы тийиши м үмкүн болгон BlackBerry
аппаратыңыздын абалы тууралуу техникалык маалыматты чогултушу мүмкүн
экендигине макул болосуз. Андай маалымат көйгөйлөрдү чечүү, кардарларды
колдоо, программаларды жаңыртуу жана РИМ буюмдары менен кызматтарын
жакшыртуу үчүн РИМдин жеке маалымат саясатына ылайык колдонулат. Эгер
анализ үчүнчү тарап буюму аралашканын көрсөтсө, көйгөйлөрдү чечүү
процессинин өблүгү катары РИМ айрым диагноздорду же техникалык
маалыматты үчүнчү тарап буюмун сатуучуга жибериши мүмкүн. РИМге жана
анын кызмат көрсөтүүчүлөрүнө кайрылуулар окутуу, сапатты камсыз кылуу,
кардарларды тейлөө жана шилтеме жасоо максаттарында жазылып алынышы
мүмкүн экендигин тан аласыз жана ага макул болосуз.

(h) Орду тууралуу Маалымат. РИМ Компаниялар Тобу ГПС же ага окшош спутник
кызматтарына (бар болсо) же топтом берген вайфайга кирүү пункттарынын же
уюлдук байланыш мунараларынын жайгашкан орду тууралуу маалыматка таянган
айрым функцияларды же кызматтарды өкрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, эгер бар
болсо, программанын же BlackBerry Кошулмасынын айрым функциялары Сизге
өзүңүздүн турган ордуңуз тууралуу маалыматты контакт(тар)ыңыз менен
бөлүшүүгө, же (Эфирдик Кызмат Көрсөтүүчүнүн кызматы камтыган аймакка,
Сиздин Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңыздын абалына жана сураныч жиберилген
учурдагы система ресурстарына байланыштуу) өзүңүздүн Көтөрүп Жүрүүчү
Аппаратыңыздын турган ордун аныктоого, ага билдирүү жиберүүгө, андан үн
чыгарууга, аны алыстан кулпулап коюуга же андагы маалыматты өчүрүп салууга
мүмкүндүк берет. BlackBerry Кошулмасынын башка функциялары Сиз колдонгон
РИМ Кызматтарын жакшыртуу же же
ңилдетүү үчүн анонимдештирилген же
багыт маалыматын же ордун аныктоо боюнча суранычтар тууралуу маалыматтын
чогултушу мүмкүн (мисалы, BlackBerry Траффиги). Мындай функцияларды же
кызматтарды өрсөтүү
к
үчүн,
Сиз өтөрүп
К
Жүрүүчү Аппаратыңызды
колдонгонуңузда же маалымат кызматтарын же аймакка негизделген
функцияларды иштеткениңизде, Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратыңыздын турган
жери тууралуу маалымат (анын ичинде ГПС маалыматы, ээлик кылуучунун ИДси,
мунара ИДси, Негизги Кызматтар Курамын Аныктагычы (НККА же BSSID)
вайфайга кир
үүчү пункттар
же уюлдук байланыш мунаралары) РИМ
Компанияларынын Тобуна жеткирилиши м үмкүн. РИМ Компанияларынын Тобу
андай маалыматты колдонуучунун ким экендигин аныктаса боло турган формада
сактабайт жана ал маалыматты Сиздин BlackBerry Кошулмаңыз менен колдонгон
РИМ Компаниялар Тобу тарабынан же анын атынанҮчүнчү
же
Тараптар
көрсөткөн, аймакка негизделген кызматтарды Сизге к өрсөтүү же жакшыртуу үчүн
колдонушу мү мкүн. РИМ Компаниялар Тобу ал маалыматты жалпылатып же
анонимдүү кылып, маалыматка негизделген жана ошол аймак үчүн жарнамаларды
берүү үчүн колдонушу мүмкүн. Сураныч, Аппаратка орнотулган ордун аныктоо
функциясын өчүрүү же өзгөртүүнүн же Сиздин Көтөрүп Жүр үүчү
Аппаратыңыздан ордун аныктоо маалыматын колдонушу мүмкүн болгон
кошумча программаларды алып салуу жолдорун к өрсөткөнBlackBerry Аппаратын
иштетүүчү Программасынын опциялары же жардам менюсу менен кайра
таанышып чыгыңыз. Ордун аныктоо маалыматты колдонгон же берген Үчүнчү
Тарап Кызматтарын пайдаланса ңыз, андай үчүнчү тараптын шарттары жанаордун
аныктоо маалыматын колдонуу боюнча жеке маалымат саясатына кабыл алган
болуп каласыз, ошондуктан алар менен кайра таанышып чыгышы ңыз зарыл, жана
өзүңүздүн ордуңуз тууралуу маалыматты башка тараптарга ачууга макулдук
берүүдөн мурда жакшылап ойлонушуңуз керек.
(i) Эларалык өткөрүүлөр. BlackBerry жана РИМ Кызматтары көрсөтүү үчүн
(«клаудга негизделген» жана алыстан кир үү, сактоо же коопсуз көчүрмө жасоону
кошуп) РИМ Компаниялар Тобу айрым учурларда жеке маалыматты жана
байланыштардын курамын камтыган РИМ Компаниялар Тобу же анын атынан
иштетилген серверлерде Колдонуучулар турган юрисдикциялардын ичинде же

тышында, анын ичинде Канадада, АКШда, Улуу Британияда, Сингапурда же РИМ
Компаниялар Тобунун орнотмолору ал тарыбана же анын атынан иштетилген
жерлерде, иштетип чыгышы үмкүн
м
экенине Сиз макулдук бересиз. Эгер
Колдонуучулар Европа Экономикалык Аймагынын тургундары болсо же жеке
маалыматты ал юрисдикциядан же аймактан тышка жибер үү үчүн макулдук талап
кылынган башка юрисдикциянын жашоочусу болсо ңуз,Сиз андай иштеп чыгууга
макулдук бересиз жана колдонулушу керек болгон мыйзамга ылайык
өз
Колдонуучуларыңыздын андай кылууга макулдугун алгандыгыңызга кепилдик
бересиз.
25.
Колдонуучу маалыматы. 24- Бөлүмдө укук берилген бардык маалыматты ачууларга
кошумча, Сиз жана Сизден уруксат алган Колдонуучулар РИМ Компаниялар Тобу Сиздин
жана Сизден уруксат алган Колдонуучулардын жеке маалыматтын, сиздердин
баланышууңардын курамдарын же BlackBerry Кошулма
ңыздын функцияларын жана
BlackBerry Кошулма
ңыз менен кошо иштеген кызматтарды, программаларды жана
Аппараттарды колдонуу тууралуу маалыматты РИМге («Колдонуучу маалыматы»), үчүнчү
тараптарга, анын ичинде чет элдик жана жергиликтүү өкмөттүк мекемелерди кошуп, ачык
болгон учурларда, Сизге же Сизден уруксат алган Колдонуучуларга кабарлабай, РИМ
Компаниялар Тобу жана анын кызмат к өрсөтүүчүлөрү
, башка өнөктөштөрү жана филиалдары
жайгашкан өлкөлөрдүн мыйзамдарына ылайык, төмөндөгү максаттарда ачууга, сактоого жана
ачыкка чыгарууга макулдук бересиз: (i) юридикалык процесстер же ишке ашырылаарлы
өкмөт суранычтарына же башка мыйзам талаптарына жооп берүү үчүн; (ii) бул Келишимди
бузуу учурларын териштир
үүдө үчүнчү тараптар менен кызматта шуу үчүн; (iii) бул
Келишимди ишке ашыруу максатында система администраторлору, Интернет кызмат
көрсөтүүчүлөрү, тармактары же эсептегич орнотмолор менен кызматташуу үчүн. Сиз
Колдонуучу маалыматын РИМ Компаниялар Тобу тарабынан ачылышына жана РИМ
Компаниялар Тобу тарабынан чогултулушуна, колдонулушуна, иштеп чыгышына,
өткөрүшүнө, жана/же жогоруда сүрөттөлгөндөй, андай Колдонуучу маалыматын ачууга,
колдонулушу керек болгон мыйзамга ылайык,
өз Колдонуучуларыңыздын макулдугун
алгандыгыңызга кепилдик бересиз.
26.
Дайындоо жана Өткөрүп Берүү. РИМ бул Келишимди сизге кабарлабай туруп башка
тарапка өткөрүп бериши мүмкүн. Сиз РИМден алдын ала жазуу түрүндө макулдук албай
туруп (мындай макулдук РИМ тарабынан берилбеши же белгилүү шарт менен берилиши
мүмкүн) бул Келишимди жалпы же анын бөлүгүн РИМге кабарлабай туруп башка тарапка
өткөрүп бере албайсыз, жана РИМден алдын ала жазуу үрүндө
т
макулдук албай туруп
өткөрүп берүү маанисиз болот, четке кагылат жана эч кандай күчкө ээ болбойт. РИМ бул
Келишим боюнча аткарылуучу бардык милдеттенмелерди өзү аткарышы мүмкүн же айрым
же бардык милдеттенмелердин аткарылышын өз контрактерлоруна же суб
- контрактерлоруна,
дайындашы мүмкүн.
27.
Билдирүүлөр. Бул Келишимде башкача жолу каралбаса, мындагы бардык билдир үүлөр
же башка кабарлар жазуу түрүндө өз колу менен, курьер же почта аркылуу, жеткирүү акысын
алдын ала т өлөп, дайындама кат же анын эквиваленти түрүндө, кайтарылып берилген учурда
чек суроо менен жана Сиз РИМге эсептерди жиберүү үчүн берген дарек боюнча Сизге
салынган учурда, жана Ресерч Ин Моушен Сингапур Пте. Лимитед компаниясына Сингапур,

609917, Интернешнал Бизнес Парк 1, Синержи билдинг, 2- кабат дареги боюнча, к өчүрмөсү
(билдирүү болуп эсептелбеген) ошол эле дарек боюнча РИМдин Башкаруучу Директоруна;
РАЙМга тиешелүү болгондо http://www.blackberry.com/legal/rime көрсөтүлгөн дарекке; жана
көчүрмөгө (кабарлоо деп эсептелбөөчү) тиешелүү болгондо РИМдин Юридикалык Ага
Кызматкерине Канада, N2L 3W8, Онтарио, Ватерлоо Филип Стрит 295 дарегине
жиберилгенде гана тиешелүү түрдө жеткирилген деп эсептелет. Буга кошумча, РИМ өз
каалоосу боюнча Сизге бул Келишимде талап кылынган билдирүүлөрдү электрондук жол
менен жеткириши мүмкүн. Электрондук билдирүү Сиз РИМге берген электрондук дарек
боюнча Сизге салынган учурда, же эгер Сиз РИМге андай электрондук даректи бербеген
болсоңуз, тиешелүү мезгил ичинде http://www.blackberry.com/legal/ сайтында
жайгаштырылган болсо, тиешелүү түрдө жеткирилген деп эсептелет.
28.
Форс Мажор. Бул Келишимдин башка жоболоруна карабай, бир да өз
Тарап
милдеттенмелерин акылга сыярлык де ңгээлде өзү көзөмөлдөй албай турган себептер боюнча
аткара албай калган учурда, Бул Келишимдин шарттарын бузду деп эсептелбейт. Бул жобо
бир да Тарапка бул Келишимдин шарттарына ылайык экинчи Тарапка өлөмдөрдү
т
жасоо
милдеттенмелерин аткарбоо үчүн себеп катары чечмеленбейт.
29.

Жалпы жоболор.
(a)

Үчүнчү Тарап Бенефициарийлери. Бул Келишимдин «Технологияларды
колдонуу үчүн Коопсуздук Маалыматы» (8(b) Бөлүмү), «Жоопкерчиликтен
бошотуу/Жоопкерчилик» (19- Бөлүм), «Жоопкерчиликти Чект өө» (23- Бөлүм)
жана «Жоопкерлик Албоо» (22- Бөлүм) Бөлүмдөрү үчүн, РИМдин филиалдары,
РИМдин жана анын филиалдарынын директорлору, кызматкерлери жана
жумушчулары үчүнчү тарап бенефициарийлери болуп эсептелишет. РИМ
Кызматтарына Курамдарды Жеткир
үүч үлөр «BlackBerry Кошулмасын
Колдонуу Эрежелери» (3- Бөлүм) жана «Интеллектуалдык менчик» (11- Бөлүм)
бөлүмдөрүндөгү алардын Курамын колдонууну коргоо жана чектөөгө
байланыштуу үчүнчү тарап бенефициарийлери болуп эсептелишет. Эгер бул
Бөлүмдө башкача жолу атайын жазылбаган болсо, анда Бул Келишимдин
жоболору Тараптардан башка эч бир адамга же мекемеге тиешелүү болбойт.

(b)

Шарт Аткарбоо үчүн Доодон Баш Тартуу . Бул Келишимге ылайык, ката
кетирилген, кечигүү болгон же башка юридикалык же ошого барабар шарт
бузуу болгон учурда, доодон жазуу үт рүндө, доо багытталган Тараптын кол
коюуга укугу бар өкүлүнүн кол коюусу менен баш тартылбаса, бир да Тарап өз
укутарынан баш тартты же аларды кайтарып алды деп эсептелбейт. Бул
Келишимдин бир жобосунан же ал жобону бузуу үчүн доодон бир ирет баш
тартуу башка учурларда да баш тартуу болот дегенди билдирбейт.

(с)

Күчүндө калуу. Бул Келишимдин аткарылуу учурундаүчүндө
к
калуусу
күтүлгөн мөөнөттөр, шарттар жана кепилдиктер өз маанисинде жана
контекстинде Келишимдин аткарылгандан, токтотулганынан же жараксыз деп
жарыялангандан кийин да күчүндө калат.

(d)

Башкаруучу Мыйзамдар жана Талаштарды
үү. Чеч
Бул Келишим,
мыйзамдардын келишпестиктерин жана ж өнгө салган мыйзамдардан сырткары,
Сингапурдун мыйзамдары менен башкарылат жана чечмеленет. Тараптар
Бириккен Улуттар Уюмунун Буюмдарды Эларалык Сатуу тууралуу
Контракттар боюнча Конвенциясы толугу менен бул Келишимге карата
колдонбошуна макул болушат. Чын көңүл менен өткөрүлгөн сүйлөшүүдөн
кийин Тараптар чече албаган бул Келишимге же аны бузууга байланыштуу же
андан чыккан талаштар же келишпестиктер, алгач Тараптардын жогорку
башкаруучуларынын
кароосуна
жиберилет.
Тараптар,
жогорку
башкаруучулары аркылуу, Сиз жеке адам болсо
ңуз
– анда өзүңүз, талаш
кароого жиберилгенден кийин отуз (30) күн ичинде жолугушат, отуз (30) күн
ичинде да Тараптар ал талаштарды же келишпестиктерди чече алышпаса,
Сиздин юрисдикцияңызда колдонулууга тийиш болгон укук атайын тыюу
салган учурлардан сырткары, ал талаштар же келишпестиктер, ошол кезде
күчүндө болгон, ушул б өлүмгө шилтеме аркылуу киргизилди деп эсептелинген,
Сингапур Эларалык Арбитраж Борборунун Арбитраждык Эрежелерине
ылайык («СЭАБ Эрежелери»), Сингапурдаөткөрүлүүчү арбитраждын
жыйынтыктоочу жана милдеттендирүүчү чечими аркылуу жөнгө салынат.
Арбитраж англис тилиндеөткөрүлөт. Эгер жогоруда жазылган жоболорго
Сиздин юрисдикцияңызда мыйзам тарабынан тыюу салынса, арбитраж (i)
Сиздин юрисдикцияңызда өткөрүлөт; (ii) Эларалык Соода Палатасынын
Арбитраждык Эрежелерине (ЭСП Эрежелери) ылайык өтөт;
жана (iii) Тараптар
арбитрди дайындоодон кийин отуз (30)үн
к ичинде талапкерлиги боюнча
макулдашуучун талап кылган, эгер андай макулдашуу жетишпесе, анда
бейтарап үчүнчү тарап дайындай турган, ЭСП Эрежелерине ылайык
дайындалган арбитр тарабынан угулат. Ар бир Тарап арбитраж процессине
кеткен чыгымдардын те ң жарымын төлөйт.РИМдин алдын ала берилген жазуу
түрүндөгү макулдугусуз Тараптардын ортосундагы, же Сизден башка адамдар
аралашкан талаштар кошо же бириктирилип каралбайт. Арбитр чыгарган
чечим алардын юрисдикциясындагы бардык сотторго киргизилиши мүмкүн.
Жогоруда жазылганга карабай, РИМ, юридикалык канаатануу алуу
максатында, төмөндөгү маселелер боюнча мыйзамдык соттордо юридикалык
же ага барабар процесстерди баштоо укугуна ээ: (i) Сиздин BlackBerry
Кошулмаңыздын же анын бөлүгүн, туура келсе, алууңузга байланыштуу
Сиздин РИМге болгон карызыңыз; жана (ii) Бул Келишимдин өмөндөгү
т
бөлүмдөрүн бузууңуз же бузуу коркунучун туудурушуңуз: «Сиздин BlackBerry
Кошулмаңыздын Колдонуу эрежелери» (3 - Бөлүм), «Программа жана
Документация Лицензиясы» (2 - Бөлүм), «Интеллектуалдык менчик» (11 Бөлүм), «Экспорт, Импорт жана Колдонуу Чектөөлөрү жана АКШ Өкмөттүк
Лицензиялары» (12 - Бөлүм),
«Коопсуздук» (13 - Бөлүм),
«Конфиденциалдуулук жана Терс Инженердик Иштердин Болбошу» (15 Бөлүм) жана «Келишимдин жокко чыгарылышынын үкчкө кириши» (1 8 Бөлүм). Сиз бул Келишимге байланыштуу же андан чыккан доолор боюнча
каршылыксыз орун, форум ңгайсыздыгы
ы
же ушуга окшош себептерден
чыккан нараазылыктарды четке кагасыз, жана каршылыксыз почта же башка
мыйзам жол берген жол менен процесс кызматына макулдугу
ңузду

билдиресиз, жана каршылыксыз Сингапурда жайгашкан соттордун
юрисдикциясына макул болосуз, кайрыласыз жана аны кабыл аласыз.
Тараптар бул Келишим боюнча талаштар чыгып, алар мыйзамдык сот аркылуу
чечилиши керек болсо, андай талаштар присяжныйлар сотунда каралбашына
макул болушат. Ушуну менен Тараптар бул Келишимге байланыштуу же андан
чыккан маселелерди присяжныйлар сотунда кароо укугунан баш тартышат.
(е)

Бөлүү мүмкүндүгү. Айрым бир юрисдикциянын компетент
үү органы
тарабынан бул Келишимдин кандайдыр Б өлүмү, макаласы, жобосу же сүйлөмү
же алардын бир бөлүгү (Бөлүк) мыйзамсыз, күчсүз, ишке ашырылгыс деп
аныкталса, андай Б өлүктүн аныктамасы төмөндөгүлөргө таасирин тийгизбейт:
(i) Келишимдин башка өлүктөрүнүн
Б
мыйзамдуулугуна, күчүнө, ишке
ашырылаарлыгына; (ii) ал өлүктүн
Б
башка юрисдикциялардагы
мыйзамдуулугуна, күчүнө, ишке ашырылаарлыгына, жана, мүмкүн болсо, ал
Бөлүк чектелип, андан кийин, зарыл болсо, Келишимди күчү бар жана ишке
ашырыла алат деген деңгээлге жетээрлик кылып бөлүнөт.

(f)

Тил. Эгер бул Келишим англис тилинен башка тилге которулса, анын
англисче версиясы менен котормонун ортосунда дал келб
өөчүлүк болгон
учурда англисче версиясыүстөмдүк кылат. Сиздин юрисди кцияңыз тыюу
салган учурдан жана чектен сырткары, бул Келишимге байланыштуу бардык
келишпестиктер, талаштар, ортомчулук, арбитраж же соттук талаш, анын
ичинде, чектөөсүз, бардык кат алышуу, маалымат ачуу, кароого жиберүү, арыз
жазуу, сотко кайрылуу, талашуу, оозеки талашуу, буйрук жана чечимдер,
англис тилинде болот.

(g)

Дал келбестик. Эгер бул Келишим менен BlackBerry Кошулма
ңыздын
кандайдыр бөлүгүнүн кутусунун же коштоочу материалдын ичинде келген
Программалык лицензиялык келишимдин же Колдонуучу менен түзүлгөн
келишимдин (бул Келишимден башка) ортосунда дал келбестик болсо, анда ал
дал келбеген б өлүк үчүн бул Келишимдин жоболору үстөмдүк кылат. Эгер бул
Келишим менен Программанынңылануусуна
жа
же жакшыртуусуна
байланыштуу келген Программалык лицензиялык келишимдин же Колдонуучу
менен келишимдин ортосунда дал келбестик болсо, анда ал дал келбеген б өлүк
үчүн ошол лицензиялык же Колдонуучу менен келишимдин жоболору
үстөмдүк кылат. Эгер BlackBerry Кошулмаңыздын кандайдыр бөлүгүнүн
кутусунун ичинде келген документация менен тиешел үүРИМ аппаратынын же
Программанын бөлүгүнүн Документациясынын ортосунда дал келбестик
болсо, анда ал дал келбеген б өлүк үчүн Документациянын жоболору үстөмдүк
кылат.

(h)

Бүт Келишим. Бул Келишим (ага болгон бардык Тиркемелер
үчүн,
ал
Тиркемелердин табиятына байланыштуу, ал Тиркемелердин шарттарын өзүнө
камтыйт), анын табиятына жараша, Тараптар ортосундагы б үт Келишим болуп
эсептелет жана бул Келишимде аныкталгандан сырткары Тараптар ортосунда
Программага тийиштүү башка эч жобо, түш үнүм, байланыш, өкүлчүлүк,

кепилдик, милдеттенме, насыялык же башка келишим жок. Жогоруда
жазылганга карабай, Тараптар ортосундагы башка келишимдер Сиздин
BlackBerry Кошулма
ңыздын башка бөлүктөрүнүн пайдалануусун жөнгө
салышы мүмкүн. Бул Келишим анын темасына ылайык, Тараптар ортосунда
мурда же ошол эле убакта жазуу же оозеки үрүндө
т
түзүлгөн бардык жобо,
түшүнүм, байланыш, өкүлчүлүк, кепилдик, милдеттенме, насыялык же башка
келишимдердин үстүнөн үстөмдүк кылат, жана Сиз бул Келишимге макулдук
берип жатып жогоруда саналгандарга таянбаганыңызды тан аласыз. Бул
Келишим Тараптар ортосунда макулдук болгон шартта өзгөртүлүшү мүмкүн.
Колдонулууга тийиш болгон укук РИМге ачык тыюу салган чекке чейин, РИМ
бул Келишимге перспективалык негизде өзгөртүү киргизүү жемыйзамдагы же
мыйзам талап кылган
өзгөртүүлөрдү (анын ичинде, чектөөсүз, бул
Келишимдин ишке ашырылуусун камсыз кылганөзгөртүүлөрдү) же ишкер
практикадагы өзгөртүүлөрдү чагылдыруу укугун өзүнө калтырат. РИМ андай
өзгөртүүлөр тууралуу кабарды Сизге электрондук үтрдө (жогорудагы
«Билдирүүлөр»
жобосунда
жазылган
жол
менен)
же
http://www.blackberry.com/legal сайтында өзгөртүүлөр тууралуу билдирүүнү
жайгаштыруу аркылуу жеткирет жана сиз өзгөртүүлөрдү ал сайттан такай
байкап турушуңуз керек болот. Эгер Сиз Пр ограмманы жана/же Кызматты
өзгөртүү тууралуу билдирүү жеткирилгенден алтымыш (60) к үндөн кийин да
колдонууну улантса
ңыз, анда Сиз ал
өзгөртүүнү кабыл алган болуп
эсептелесиз. Эгер өзгөртүү(лөр) тууралуу кабатырланууңуз болсо, мүмкүн
болгон тандоолоруңуз тууралуу билүү үчүн, өзгөртүү тууралуу билдирүү
жеткирилгенден баштап алтымыш (60) к үн ичиндеlegalinfo@rim.com сайтына
кайрылыңыз.
(i)

Бул Келишимдин же башка лицензиялык
Мыйзамдарга шайкештик.
келишимдердин аткарылышы жана иштешиүчүн Сиз өз юрисди кцияңызда
өкмөттүк мекемелер же колдонулууга тийиш болгон укук талап кылган бардык
лицензияларды, каттоолорду жана уруксаттардыөз каражатыңызга аласыз
жана сактайсыз. Атап айтканда жана шектенүүлөргө жол бербөө үчүн, Сиз
бардык колдонулууга тийиш болгон укуктун жана регламенттердин
талаптарына жооп бер
үүңүз жана компетенттүү өкмөттүк мекемелерден
колдонулууга тийиш болгон укуктан талап кылган, коммерциялык маалыматты
же башка коопсуздук функцияларын камтыган Программаларды импорттоо
жана колдонуу үчүн зарыл болгон, бардык лицензияларды, каттолорду жана
уруксаттарды алуу
ңуз керек. Сиздин бул милдеттенмени аткарып
жатканыңызды текшерүү үчүн РИМ мезгил-мезгили менен сурашы мүмкүн
болгон ишендирүүлөрдү жана документтерди РИМге жиберип турушуңуз
зарыл. Жогоруда жазылганды чектебей, айрым РИМ Кызматтарын жана
Үчүнчү Тарап Кызматтарын глобалдык деңгээлде кирсе болгондуктан, эгер Сиз
РИМ Кызматтарын же Үчүнчү Тарап Кызматтарын РИМ же тийиштүү үчүнчү
тарап андай РИМ Кызматтарын же Үчүнчү Тарап Кызматтарын сизди алат деп
каттаган өлкөлөрдөн башка жерлерде колдонууну чечсеңиз, сиз аны өз
демилгеңиз жана тийиштүү мыйзам жана нормативдик актыларды сактоо
жоопкерчилигин алып, анын ичинде тийишт үү РИМ Кызматын, Үчүнчү Тарап

Кызматын, аларга байланыштуу Курамды,
Үчүнчү Тар ап Буюмдарын же
Программасын экспорттоого, импорттоого, колдонууга, өткөрүп берүүгө жана
байланыштырууга тийиштүү жоопкерчиликти алып колдоносуз. Дагы, РИМ
Кызмат(тар)ы (мисалы, РАЙМ стор аркылуу, же BlackBerry Төлөм Кызматы
аркылуу сатып алынган) аркылуу алынган же аларга байланыштырылган
Программа же Үчүнчү Тарап Буюмдары бардык жерлерде туура иштейт же
иштөөгө жарактуу деп ишендирбейт. Сиз өзүңүз да Сизден уруксат алган
колдонуучулар да Программаны жеҮчүнчү Тарап Буюмдарын андай кылуу
мыйзамсыз болгон жерлерден жүктөбөөгө, же аны жасоого аракеттенбөөгө
макул болосуз. Жогоруда жазылганды чектебей, эгер колдонсо боло турган
мыйзамдар Сизге жана Сизден уруксат алган колдонуучуларга BlackBerry
Көтөрүп Жүрүүчү Аппаратын иштетүүчү программанын видео-чат же
МВСфункциялары сыяктуу видео-чалууларга тыюу салса, анын ичинде тең туштардын ортосунда видео же Интернетке негизделген функцияларга Сиздин
юрисдикцияда тыюу салынса, Сиз же Сизден уруксат алган колдонуучу талап
кылынган жашка жете элек болгону
ңар үчүн же
Өзгөчө кырдаалдагы
кызматтарга тиешел
үү мыйзамдардын себебинен уруксат берилбеген
учурларды кошуп, анда Сиз өзүңүз да Сизден уруксат алган колдонуучулар да
андай программалык функцияларды же буюмдарды үктөбөшүңөр
ж
керек,
жана Өзгөчө кырдаалдагы кызматтар менен байланышуунун башка жолдорун
табуу Сиздин жоопкерчилигиңиз болот.
(j)

Кенен маанилер. «Анын ичинде» же «сыяктуу» деген терминдер учурга
жараша «анын ичинде чектөөсүз» же «сыяктуу чектөөсүз» деп чечмеленет.

30.
Келишимдердин биригиши. (a) Ар бири Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын бөлүгү
катары пайдаланганда, BlackBerry ПК программасына, BlackBerry сервер программасына,
BlackBerry көтөрүп жүрүүчү аппараттарын иштетүүчү Программасына бирдей терминдер
колдонгонун; жана (b) BlackBerry көтөрүп жүрүүчү аппараттарын иштетүүчү Программасы
Сизге кандайча берилгенине карабай, Сиздин BlackBerry Кошулмаңыздын бөлүгү катары
пайдаланылган BlackBerry к өтөрүп жүрүүчү аппараттарын иштетүүчү Программасына кайсы
лицензия шарттары колдонгонун тактоону камсыз кылуу максатында, ЖОГОРУДА
АНЫКТАЛГАН ЖОЛ АРКЫЛУУ БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫН КАБЫЛ
АЛГАНЫҢЫЗДЫ БИЛДИРҮҮ МЕНЕН, СИЗ: I) БУЛ КЕЛИШИМДИН БУГА ЧЕЙИН
БОЛГОН BLACKBERRY КОЛДОНУУЧУ/ПРОГРАММАСЫНЫН ЛИЦЕНЗИЯЛЫК
КЕЛИШИМИНИН, BLACKBERRY МЕКЕМЕЛИК СЕРВЕР ПРОГРАММАСЫНЫН
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМИНИН ЖАНА БУГА ЧЕЙИН БОЛГОН БАРДЫК
BLACKBERRY ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕРИНИН, АЛ
КЕЛИШИМДЕР БАШКА УЧУРЛАРДА КОЛДОНУЛУШУН ЭСКЕ АЛЫП, СИЗДИН
BLACKBERRY КОШУЛМАСЫНЫН ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМИНИН ЖАНА
BLACKBERRY ПРОСУМЕР КЫЗМАТТЫК КЕЛИШИМИНИН БӨЛҮГҮ БОЛГОН БАРДЫК
ПРОГРАММАЛАРДЫН ОРДУН ЭЭЛЕШИНЕ ЖАНА II) ББПЛАНЫН УШУЛ ВЕРСИЯСЫ
ТӨМӨНДӨГҮ ТИРКЕМЕЛЕРДИН ЖАНА КОШУМЧА ШАРТТАРДЫН ҮСТҮНӨН
ҮСТӨМДҮК КЫЛЫШЫНА: BLACKBERRY АППВОРЛД ЖАНА BLACKBERRY ТӨЛӨМ
КЫЗМАТЫ ТИРКЕМЕЛЕРИНИН, BLACKBERRY ИД ШАРТТАРЫНЫН, ББМ МЮЗИК
ТИРКЕМЕСИНИН, BLACKBERRY ПРОТЕКТ ТИРКЕМЕСИНИН, BLACKBERRY ТРАВЕЛ

ТИРКЕМЕСИНИН, ВИДЕО-ЧАТ ПРОГРАММАСЫНЫН КОШУМЧА ШАРТТАРЫНЫН,
BLACKBERRY МЕССЕНЖЕР ПРОГРАММАСЫНЫН КОШУМЧА ШАРТТАРЫНЫН АР
БИРИ ОШОНДОЙ КЕЛИШИМДЕР ЖЕ ТИРКЕМЕЛЕРИ БАШКАЧА КОЛДОНУЛУУГА
ЖАРАГАНДА ГАНА БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫН КАБЫЛ АЛГАН К
ҮН ДӨН
ТАРТЫП, МАКУЛДУГУҢУЗДУ БЕРГЕН БОЛОСУЗ.
BlackBerry Колдонуучу/Программасынын лицензиялык келишимине же BlackBerry
мекемелик сервер Программасынын лицензиялык келишимине, Сиз РИМ менен Сиздин
BlackBerry Кошулмаңыз тууралуу түзгөн, башка келишимдерге же документацияга жасалган
бардык шилтемелер ушул BlackBerry Кошулмасы тууралуу Лицензиялык Келишимине
жасалган шилтемелер болуп эсептелет (андай шилтемелер берилген контекстиде маанисиз
болгон учурлардан сырткары, мисалы, бул жободогудай, анткени мында буга чейин бар
болгон келишимдер менен BlackBerry Кошулмасы тууралуу Лицензиялык Келишиминин
ортосунда тактык киргиз
үүгө аракет жасалды, ошондуктан, буга чейин бар болгон
келишимдерге жасалган шилтемелер BlackBerry Кошулмасы тууралуу Лицензиялык
Келишимдерине жасалган шилтемелер болуп эсептелбейт).
РИМдин Сизге лицензияларды беришине негиз болгон, буга чейинки BlackBerry
Колдонуучу/Программасынын лицензиялык келишимине, BlackBerry мекемелик сервер
программасынын лицензиялык келишимине же BlackBerry Кошулмасы тууралуу
Лицензиялык Келишимине жасалган бардык түзөтүүлөр же тиркемелер ушул BlackBerry
Кошулмасы тууралуу Лицензиялык Келишимине жасалган т үзөтүүлөр же тиркемелер болуп
эсептелет.
ЭГЕР БУЛ КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ ТУУРАЛУУ СУРООЛОРУҢУЗ ЖЕ
КАБАТЫРЛАНУУҢУЗ БОЛСО, РИМ МЕНЕН LEGALINFO@RIM.COM ДАРЕГИ
АРКЫЛУУ БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ.

