
LICENČNÁ ZMLUVA PRE RIEŠENIE BLACKBERRY  
 

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU SI PROSÍM DÔKLADNE PREČÍTAJTE 
TENTO DOKUMENT. 
 
Táto Licenčná zmluva pre riešenie BlackBerry (ďalej len "Zmluva"), ktorej skoršie verzie boli označované 
ako Licenčná zmluva k softvéru BlackBerry, predstavuje právnu dohodu medzi Vami, ako fyzickou osobou 
ak ju uzatvárate z Vašej vlastnej moci alebo ak ste oprávnení zaobstarať Softvér v mene Vašej spoločnosti 
alebo iného subjektu, medzi subjektom, v záujme ktorého konáte (v oboch prípadoch ďalej len "Vy"), a 
spoločnosťou Research In Motion UK Limited, IČ: 4022422 (ďalej len "RIM"), so sídlom na adrese Centrum 
House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK TW20 9LF (ďalej spoločne len "Zmluvné strany" alebo 
samostatne "Zmluvná strana"). Pokiaľ ide o licenciu a distribúciu Softvéru (ako je definovaný nižšie), 
spoločnosť RIM je buď priamy alebo nepriamy držiteľ licencie: (a) spoločnosti Research In Motion Limited 
(ďalej len "RIM Canada") alebo ktorejkoľvek alebo viacerých jej dcérskych spoločností a pridružených 
spoločností (kde dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti spolu so spoločnosťou RIM Canada sú ďalej 
označované v tejto Zmluve ako "Spoločnosti skupiny RIM"); alebo (b) tretej osoby - poskytovateľa licencie 
pre ktorúkoľvek zo Spoločností skupiny RIM a to vrátane spoločnosti RIM. 
 
VYJADRENÍM VÁŠHO SÚHLASU KLIKNUTÍM NA PRÍSLUŠNÉ TLAČIDLO UVEDENÉ NIŽŠIE 
ALEBO STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU, AKTIVÁCIOU ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE, 
ŽE BUDETE VIAZANÍ PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK 
ALEBO NEJASNOSTÍ OHĽADNE PODMIENOK TEJTO ZMLUVY, PROSÍM KONTAKTUJTE 
SPOLOČNOSTI RIM NA ADRESE LEGALINFO@RIM.COM. 
 
VYJADRENÍM VÁŠHO SÚHLASU S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY SPÔSOBOM UVEDENÝM 
VYŠŠIE TAKTIEŽ SÚHLASÍTE, ŽE TÁTO ZMLUVA NAHRÁDZA PREDCHÁDZAJÚCE LICENCIE 
PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV K SOFTVÉRU BLACKBERRY /LICENCIE K SOFTVÉRU 
BLACKBERRY A LICENČNÉ ZMLUVY K SOFTVÉRU BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER A 
AKÉKOĽVEK PREDCHÁDZAJÚCE LICENČNÉ ZMLUVY K SOFTVÉRU BLACKBERRY V TAKOM 
ROZSAHU, V AKOM BY TIETO ZMLUVY BOLI INAK PLATNÉ, K DÁTUMU VYJADRENIA VÁŠHO 
SÚHLASU S TOUTO ZMLUVOU, PRE AKÝKOĽVEK SOFTVÉR, KTORÝ JE SÚČASŤOU VÁŠHO 
RIEŠENIA BLACKBERRY (VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ. NIŽŠIE V ČLÁNKU "ZLÚČENIE ZMLÚV" 
(ČLÁNOK 27)). 
 
Vrátenie. 
 
AK SA PRED STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU, AKTIVÁCIOU ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU 
ROZHODNETE, ŽE NIE STE OCHOTNÍ PRISTÚPIŤ NA PODMIENKY TEJTO ZMLUVY, NEMÁTE 
PRÁVO POUŽÍVAŤ TENTO SOFTVÉR A MALI BY STE:  (A) OKAMŽITE VRÁTIŤ SOFTVÉR 
SPOLOČNOSTI RIM, VYMAZAŤ HO ALEBO HO VYRADIŤ Z ČINNOSTI; (B) AK STE SI ZAKÚPILI 
VÝROBOK SPOLOČNOSTI RIM, NA KTOROM JE SOFTVÉR PREDINŠTALOVANÝ 
SPOLOČNOSŤOU RIM ALEBO V JEJ MENE, OKAMŽITE VRÁŤTE DANÝ VÝROBOK 
SPOLOČNOSTI RIM A SPRIEVODNÝ SOFTVÉR A POLOŽKY (VRÁTANE DOKUMENTÁCIE A 
BALENIA) SPOLOČNOSTI RIM ALEBO AUTORIZOVANÉMU DISTRIBUTÉROVI SPOLOČNOSTI 
RIM, OD KTORÉHO STE TENTO VÝROBOK SPOLOČNOSTI RIM A SPRIEVODNÝ SOFTVÉR A 
POLOŽKY  ZÍSKALI; ALEBO (C) AK STE SI ZAKÚPILI HANDHELD VÝROBOK TRETEJ OSOBY, 
NA KTOROM JE SOFTVÉR PREDINŠTALOVANÝ  SPOLOČNOSŤOU RIM ALEBO V JEJ MENE, 
OKAMŽITE ZAISTITE VYRADENIE SOFTVÉRU Z ČINNOSTI U SPOLOČNOSTI RIM ALEBO 
AUTORIZOVANÉHO DISTRIBUTÉRA SPOLOČNOSTI RIM, OD KTORÉHO STE TENTO 
HANDHELD VÝROBOK TRETEJ OSOBY A SPRIEVODNÝ SOFTVÉR A POLOŽKY  DOSTALI.  Ak 
ste za vyššie uvedených okolností zaplatili za Softvér a/alebo za Výrobok spoločnosti RIM, ktorý ste získali s 



týmto Softvérom, a nemôžete ho bez tohto Softvéru účelne používať, (podľa okolností), a predložíte 
spoločnosti RIM alebo autorizovanému distributérovi, od ktorého ste Softvér pre Výrobky spoločnosti RIM 
zakúpili, Váš doklad o kúpe do deväťdesiatich (90) dní od dátumu, kedy ste si daný Softvér zakúpili, 
spoločnosť RIM alebo autorizovaný distributér Vám vráti poplatky (ak nejaké), ktoré ste zaplatili za tieto 
položky. Ak požadujete refundáciu za Softvér na Handheld výrobku (výrobkoch) tretej osoby (berte však na 
vedomie, že na niektorých Handheld výrobkoch tretej osoby je Softvér poskytovaný bezplatne a preto Vám 
nemusí byť nič vrátané), prosím kontaktuje Vášho autorizovaného distributéra Softvéru pre daný Handheld 
výrobok tretej osoby.  Ak sa Vám za vyššie uvedených okolností nepodarí získať refundáciu za Softvér od 
autorizovaného distributéra, prosím kontaktujte spoločnosť RIM na adrese legalinfo@rim.com. 
 
TÁTO ZMLUVA NEMÁ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA PLATNÉ VO VAŠEJ JURISDIKCII V 
ROZSAHU, V AKOM MÔŽETE MAŤ NÁROK NA TAKÉTO ZÁKONNÉ PRÁVA. 
 
1. Definície.  Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, výrazy definované v tejto Zmluve budú mať nižšie 
uvedený význam (a ak to kontext dovoľuje, jednotné číslo bude zahŕňať aj číslo množné a naopak). 

 
"Prenosová služba" sú služby rozsiahlej bezdrôtovej siete, iné sieťové služby (vrátane služieb bezdrôtovej 
lokálnej siete, satelitných a Internetových služieb) a akékoľvek iné služby poskytované Vašimi 
Poskytovateľmi prenosových služieb, ktoré majú byť používané v spojení s Vašim Riešením BlackBerry. 
 
"Poskytovateľ prenosových služieb" je subjekt, ktorý poskytuje služby rozsiahlej bezdrôtovej siete a môže 
poskytovať iné Prenosové služby, ktoré podporujú alebo vylepšujú Vaše Riešenie BlackBerry. 
 
"Oprávnení užívatelia" sú ktorékoľvek z nasledovných osôb, ktorým Vy udelíte povolenie používať Softvér 
ako súčasť Vášho  Riešenia BlackBerry:  (a) ktorýkoľvek z Vašich zamestnancov, poradcov alebo 
nezávislých dodávateľov; (b) ktorýkoľvek priateľ alebo rodinný príslušník, alebo ktorákoľvek osoba, ktorá 
sídli vo Vašich priestoroch; a (c) akákoľvek iná osoba, ktorú písomné oprávni spoločnosť RIM.  Táto 
Zmluva neposkytuje automatické právo na hosting Vášho Softvéru BlackBerry Server treťou osobou, ak si 
želáte tak urobiť, prosím kontaktujte spoločnosť RIM na adrese: legalinfo@rim.com. 
 
"Výrobok BlackBerry Handheld", taktiež označovaný ako „Zariadenia BlackBerry“, je bezdrôtové 
handheld zariadenie vyrobené spoločnosťou RIM alebo pre spoločnosť RIM, vrátane akéhokoľvek 
takéhoto smartphonu, čítačky smart kariet, alebo zariadenia BlackBerry Presenter a akéhokoľvek iného 
zariadenia výslovne identifikovaného spoločnosťou RIM na stránke 
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla ako Výrobok Handheld BlackBerry. 
 
"Softvér BlackBerry Handheld " je softvér, ku ktorému má spoločnosť RIM majetkové práva (tento zahŕňa: 
softvér, firmvér, rozhrania, content a iné dáta, ku ktorým má majetkové práva spoločnosť RIM, o to bez 
ohľadu na to, či sú tieto z technického hľadiska považované za softvérový kód; a Komponenty tretej 
osoby), alebo akákoľvek jeho časť, ktorý je určený za používanie na Handheld výrobku a ktorý je:  
(a) nahraný na Handheld výrobku ako je tento prvotne vyexpedovaný spoločnosťou RIM; alebo (b) z času 
na čas šírený, distribuovaný alebo inak Vám poskytnutý spoločnosťou RIM alebo v mene spoločnosti RIM 
za tým účelom, aby bol použitý na Vašom Handheld výrobku. Príklady Softvéru BlackBerry Handheld 
zahŕňajú softvér operačného systému, ku ktorému má spoločnosť RIM majetkové práva, a aplikácie, ku 
ktorým má spoločnosť RIM majetkové práva a ktoré sú vopred nainštalované na Výrobku BlackBerry 
Handheld alebo zahrnuté do výrobku "BlackBerry Application Suite" z času na čas šíreného, 
distribuovaného alebo inak poskytovaného spoločnosťou RIM alebo v jej mene za účelom použitia na 
Handheld výrobkoch tretích osôb. 
 
"BlackBerry PC Software" je softvér, ku ktorému má spoločnosť RIM majetkové práva (tento zahŕňa 
softvér, rozhrania, content a iné dáta, ku ktorým má vlastnícke práva spoločnosť RIM, o to bez ohľadu na 



to, či sú tieto z technického hľadiska považované za softvérový kód; a Komponenty tretej osoby), alebo 
akákoľvek jeho časť, ktorý je určený na používanie ako súčasť Riešenia BlackBerry a len pre jediného 
koncového užívateľa na používanie a prístup na osobnom počítači. Príkladom BlackBerry PC Software   je 
"BlackBerry Desktop Software", ktorý môže byť použitý na zaistenie a udržiavanie synchronizácie medzi 
Vašim Handheld výrobkom a Vašim osobným počítačom a ktorý poskytuje inú funkcionalitu riadenia 
desktop počítača. 
 
"BlackBerry Prosumer služby" sú služby navrhnuté a ponúkané spoločnosťou RIM s cieľom poskytnúť 
zákazníkom spoločnosti RIM určitú funkcionalitu, ktorú poskytuje značkový serverový softvér  BlackBerry 
od spoločnosti RIM, bez toho, aby si zákazníci spoločnosti RIM museli zaobstarať takýto serverový 
softvér.  BlackBerry Prosumer služby zahŕňajú "Internetovú službu BlackBerry" od spoločnosti RIM. 
Internetová služba BlackBerry umožňuje predplatiteľom:  (a) integrovať určité  ISP alebo iné e-mailové 
účty tretej osoby pre doručovanie na Váš Handheld výrobok formou "push e-mail"; (b) vytvárať e-mailovú 
adresu pre Váš Handheld výrobok na základe zariadenia; a (c) mať prístup k určitému Internetovému 
contentu a službám.  Táto e-mailová funkcionalita Internetovej služby BlackBerry sa taktiež nazýva 
"MyEmail", "BlackBerry Internet Mail" a/alebo má názov špecifický pre Vášho Poskytovateľa 
prenosových služieb.  Váš Poskytovateľ prenosových služieb nemusí podporovať všetky alebo niektoré 
BlackBerry Prosumer služby.  Pre informácie o dostupnosti prosím kontaktujte Svojho Poskytovateľa 
prenosových služieb. 
 
"Softvér BlackBerry Server" je softvér, ku ktorému má spoločnosť RIM majetkové práva (tento zahŕňa 
softvér, rozhrania, content a dáta, ku ktorým má vlastnícke práva spoločnosť RIM, a tieto môžu alebo 
nemusia byť z technického hľadiska považované za softvérový kód, vrátane, ale nielen, identifikátora 
smerovacieho protokolu servera (SRP ID), autentifikačného kľúča SRP a akéhokoľvek iného identifikátora, 
ktorý spoločnosť RIM poskytuje pre používanie s konkrétnou kópiou serverového softvéru; a Komponenty 
tretej osoby), alebo akákoľvek jeho časť, pričom jeho jediná kópia má byť nainštalovaná na počítači 
a kedykoľvek prístupná pre viaceré Handheld výrobky. Príklady Softvéru BlackBerry Server zahŕňajú 
výrobok "BlackBerry Enterprise Server", ktorý je určený pre integráciu s a poskytovanie spojenia medzi 
konkrétnymi servermi firemných aplikácií (ako sú e-mailové servre) a Handheld výrobkami, ktoré majú 
pracovať so softvérom "BlackBerry Enterprise Server", a softvér "BlackBerry Mobile Voice", ktorý má 
Handheld výrobkom umožňovať vlastnosti kancelárskych telefónov. 
 
"Riešenie BlackBerry" je Softvér a aspoň jedna z nasledovných dodatočných položiek, ktoré majú byť 
používané spolu so Softvérom: Výrobok spoločnosti RIM, Softvér BlackBerry Server, Softvér  BlackBerry 
Handheld, BlackBerry PC Software a/alebo Služba (Služby); spolu s príslušnou Dokumentáciou. 
 
"Dokumentácia" je príslušná inštalačná príručka alebo štandardná dokumentácia pre koncového užívateľa 
vypracovaná alebo dodaná spoločnosťou RIM pre konkrétny typ a verziu Softvéru, Výrobku spoločnosti 
RIM alebo Službu, vrátane akýchkoľvek bezpečnostných pokynov. Dokumentácia je k dispozícii aj na 
stránke http://docs.blackberry.com alebo môžete kontaktovať spoločnosť RIM na adrese 
legalinfo@rim.com.  Aby sa predišlo pochybnostiam, Dokumentácia nezahŕňa žiadnu inštalačnú príručku 
alebo dokumentáciu pre koncového užívateľa, ktorú vypracovala akákoľvek iná osoba ako spoločnosť 
RIM, alebo akékoľvek úpravy dokumentácie vykonané akoukoľvek inou osobou ako spoločnosťou RIM. 
 
"Handheld výrobok" je:  (a) Výrobok BlackBerry Handheld; alebo (b) Handheld výrobok tretej osoby. 
 
"Príslušenstvo RIM" sú značkové zariadenia spoločnosti RIM: príslušenstvo alebo iné položky, vrátane, 
ale nielen, microSD kariet a inej prídavnej pamäti a slúchadiel, ktoré sú určené na použitie spolu 
s Výrobkom spoločnosti RIM. 
 



"Výrobok spoločnosti RIM" je ktorýkoľvek z Výrobkov BlackBerry Handheld a akékoľvek Príslušenstvo 
RIM, s výnimkou akéhokoľvek Softvéru. 
 
"Softvér" je akýkoľvek Softvér BlackBerry Handheld, BlackBerry PC Software alebo Softvér BlackBerry 
Server, ktorý je Vám poskytovaný podľa tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to v akej forme, na akom médiu 
alebo akým spôsobom je poskytnutý alebo nasledovne inštalovaný alebo používaný. Ak Softvér 
BlackBerry Server má schopnosť poskytovať (t.j. aktivovať) Softvér BlackBerry Handheld, potom výraz 
"Softvér" zahŕňa akýkoľvek a celý Softvér BlackBerry Handheld (vrátane akýchkoľvek a všetkých jeho 
aktualizácií alebo upgradov, pre ktoré nie sú stanovené iné podmienky), ktorý je poskytovaný s použitím 
Softvéru. Výraz "Softvér" nebude zahŕňať akýkoľvek Softvér tretej osoby alebo Content tretej osoby, a to 
bez ohľadu na to, či je Softvér tretej osoby alebo Content tretej osoby distribuovaný spoločnosťou RIM, 
alebo či Softvér tretej osoby alebo Content tretej osoby doprevádza, je poskytovaný s, alebo funguje 
v spojení so Softvérom a/alebo akoukoľvek inou časťou Vášho Riešenia BlackBerry alebo Handheld 
výrobku tretej osoby. 
 
"Služba (Služby)" je akákoľvek služba spoločnosti RIM, ktorú Vám poskytovaná spoločnosťou RIM alebo 
v jej mene ako súčasť Vášho Riešenia BlackBerry (vrátane, ale nielen, akejkoľvek služby spoločnosti RIM 
ako je napríklad BlackBerry Prosumer služba, ktorú si Vy predplatíte, a akejkoľvek novej služby 
spoločnosti RIM alebo modifikácie existujúcej služby spoločnosti RIM, ktorú Vám spoločnosť RIM z času 
na čas poskytne alebo inak sprístupní). 
 
"Komponenty tretej osoby" sú softvér a rozhrania, ku ktorým spoločnosť RIM získala licenciu od tretej 
osoby za účelom ich začlenenia do softvérového výrobku spoločnosti RIM alebo za účelom ich začlenenia 
do firmvéru v prípade hardvérových výrobkov spoločnosti RIM a ktoré sú distribuované ako neoddeliteľná 
súčasť daného výrobku spoločnosti RIM pod značkou spoločnosti RIM, ale nezahŕňajú Softvér tretej 
osoby. 
 
"Content tretej osoby" je content, ku ktorému má tretia osoba vlastnícke práva, vrátane, ale nielen, súborov, 
databáz a webových stránok tretej osoby. 
 
"Handheld výrobok tretej osoby" je akýkoľvek bezdrôtový handheld smartphone, iný ako Výrobok 
BlackBerry Handheld, na ktorom spoločnosť RIM navrhla fungovanie Softvéru BlackBerry Handheld 
alebo akejkoľvek jeho časti, a vo vzťahu ku ktorému, spoločnosť RIM uzatvorila zmluvu s Vašim 
Poskytovateľom prenosových služieb, ktorá oprávňuje dané bezdrôtové zariadenie tretej osoby k prístupu 
k RIM infraštruktúre. 
 
"Položky tretej osoby" sú Hardvér tretej osoby, Softvér tretej osoby, Content tretej osoby a Výrobky tretej 
osoby. 
 
"Hardvér tretej osoby" sú Handheld výrobky, počítač, vybavenie, príslušenstvo a akýkoľvek iný 
hardvérový výrobok, ktorý nie je Výrobkom spoločnosti RIM. 
 
"Výrobky tretej osoby" sú Hardvér tretej osoby a Softvér tretej osoby a akékoľvek iné komerčné výrobky, 
ktoré nie sú Výrobkami spoločnosti RIM. 
 
"Služby tretej osoby" sú služby poskytované treťou osobou, vrátane Prenosových služieb a akejkoľvek 
webovej stránky, ktoré neprevádzkuje spoločnosť RIM. 
 
"Softvér tretej osoby" sú samostatné softvérové aplikácie, ku ktorým má tretia osoba majetkové práva 
a ktoré sú poskytované alebo inak sprístupnené spolu s, na alebo prostredníctvom Výrobkov alebo Softvéru 
spoločnosti RIM. Príkladmi Softvéru tretej osoby sú „Documents To Go“ od DataViz, ktoré sú 



poskytované na určitých Výrobkoch BlackBerry Handheld, a „Roxio Media Manager“ od Sonic Solutions, 
ak je poskytovaný spolu s BlackBerry Desktop Software. 
 
"Vaše Riešenie BlackBerry"  je Softvér  a aspoň jedna z nasledovných dodatočných položiek, ktoré  
získate, nainštalujete, poskytnete alebo inak oprávnite alebo za používanie ktorých prevezmete 
zodpovednosť, a to v spojení so Softvérom, ako je to príslušné vo Vašich podmienkach:  Výrobok 
spoločnosti RIM, Softvér BlackBerry Server, Softvér BlackBerry Handheld, BlackBerry PC Software 
a/alebo Služba (Služby); spolu s príslušnou Dokumentáciou. 
 

2. Licencia k Softvéru a Dokumentácii.  Na základe tejto Zmluvy je poskytovaná licencia k Softvéru, ale 
Softvér nie je predávaný. Ak také sú požadované, Vaša licencia na používanie Softvéru je podmienená zaplatením 
licenčných poplatkov. V súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve Vám táto Zmluva udeľuje osobnú, 
odvolateľnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu, ktorá Vám a Vašim Oprávneným užívateľom spoločne 
dovoľuje: 
 

(a) v prípade, že Softvér je Softvér BlackBerry Server: 
(i) inštalovať a používať maximálne taký počet kópií (vrátane virtuálnych kópií) Softvéru, 

ktorý zodpovedá poplatkom za daný Softvér, ktoré boli zaplatené spoločnosti RIM alebo 
autorizovanému distributérovi spoločnosti RIM (a ak za daný Softvér nie sú splatné 
žiadne poplatky voči spoločnosti RIM alebo  autorizovanému distributérovi spoločnosti 
RIM, potom inštalovať a používať maximálne taký počet kópií, ktorý spoločnosť RIM 
alebo jej autorizovaný distributér inak písomne schváli); a  

(ii) umožniť prístup k Softvéru len pre maximálne taký počet Handheld výrobkov, ktorý 
zodpovedá poplatkom, ktoré boli zaplatené spoločnosti RIM alebo autorizovanému 
distributérovi spoločnosti RIM (a ak za umožnenie prístupu Handheld výrobkov k 
Softvéru nie sú splatné žiadne poplatky voči spoločnosti RIM alebo autorizovanému 
distributérovi spoločnosti RIM, potom umožniť prístup k Softvéru len pre maximálne 
taký počet Handheld výrobkov, ktorý spoločnosť RIM alebo jej autorizovaný distributér 
inak písomne schváli) (napríklad, ak používate softvér "BlackBerry Enterprise Server", 
musíte získať licencie pre prístup klientov ("CAL" ) pre taký počet Handheld výrobkov, 
koľko je ich používaných v spojení s daným typom Softvéru BlackBerry Server, alebo 
inak získať povolenie od spoločnosti RIM, ktoré uvádza počet Oprávnených užívateľov, 
ktorí majú povolený prístup k tomuto Softvéru); a 

 
(b) v prípade, že Softvér je Softvér BlackBerry Handheld alebo BlackBerry PC Software a: 

(i) ak je tento Softvér predinštalovaný na hardvéri, potom používať jedinú kópiu tohto 
Softvéru inštalovaného na hardvéri; alebo  

(ii) ak tento Softvér nie je predinštalovaný na hardvéri, potom inštalovať a používať tento 
Softvér na takom počte príslušného hardvéru, ktorý zodpovedá poplatkom za daný 
Softvér, ktoré boli zaplatené spoločnosti RIM alebo autorizovanému distributérovi 
spoločnosti RIM (a ak za daný Softvér nie sú splatné žiadne poplatky voči spoločnosti 
RIM alebo  autorizovanému distributérovi spoločnosti RIM, potom inštalovať a používať 
maximálne taký počet kópií, ktorý spoločnosť RIM alebo jej autorizovaný distributér 
inak písomne schváli). 

 
Ak získavate Softvér (a akékoľvek súvisiace CAL licencie) na základe predplatného alebo ako súčasť bezplatnej 
skúšobnej verzie, potom vyššie uvedené licenčné práva platia len pre obdobie, za ktoré ste zaplatili príslušné 
predplatné, alebo pre obdobie, ktoré povolí spoločnosť RIM alebo jej oprávnený distributér, podľa okolností). 
 
V každom prípade licencia (licencie) udelené na základe tejto Zmluvy dovoľujú Vám a Vašim Oprávneným 
užívateľom používať Softvér alebo povoliť používanie Softvéru alebo mať prístup k Službám len pre Vaše vlastné 



interné alebo osobné účely a len ako súčasť Vášho Riešenia BlackBerry. Ak si Oprávnený užívateľ želá používať 
Softvér BlackBerry Handheld ako súčasť iného riešenia BlackBerry (t.j. riešenie BlackBerry, ktoré je súčasťou 
výrobkov, softvéru alebo služieb, ku ktorým má spoločnosť RIM majetkové práva,  a ktoré ste Vy alebo iná osoba, 
ktorá koná vo Vašom mene, nezakúpili, nenainštalovali alebo neposkytli, a Vy ste ochotní povoliť takéto použitie, 
ale bez toho, aby ste prevzali za takéto použitie zodpovednosť; ďalej len "Iné riešenie BlackBerry"), potom takéto 
použitie nie je súčasťou tejto licenčnej zmluvy a Vy musíte požadovať od Oprávneného užívateľa, aby uzatvoril so 
spoločnosťou RIM samostatnú licenčnú zmluvu, ktorá ho bude oprávňovať používať Softvér BlackBerry Handheld 
ako súčasť Iného riešenia BlackBerry. (Napr. ak ste spoločnosťou a Vaši zamestnanci si želajú používať Softvér 
BlackBerry Handheld v súvislosti s ich osobnými BlackBerry Prosumer službami, a Vy ste ochotní povoliť, ale nie 
prevziať zodpovednosť za takéto použitie, Vás zamestnanec musí, okrem toho, že je Oprávneným užívateľom podľa 
tejto Zmluvy, samostatne uzatvoriť Licenčnú zmluvu k softvéru BlackBerry so spoločnosťou RIM, ktoré ho bude 
oprávňovať k používaniu Softvéru spolu s týmto Iným riešením BlackBerry.  Vo väčšine prípadov bude Licenčná 
zmluva k softvéru BlackBerry predložená danej osobe pri tom, ako si táto osoba bude obstarávať Softvér 
BlackBerry Handheld na používanie s BlackBerry Prosumer službami, a inak je k dispozícii u spoločnosti RIM na 
stránke www.blackberry.com/legal. Obdobne, ak máte uzatvorenú Zmluvu o hostingovom prístupe BES, Vaši 
zákazníci musia uzatvoriť túto Zmluvu, aby mohli používať Softvér BlackBerry Enterprise Server ako súčasť ich 
Riešenia BlackBerry). 
 
Z tejto Zmluvy a licencií udelených v tejto Zmluve nevyplývajú žiadne práva alebo nároky na:  (a) budúce upgrady 
alebo aktualizácie Softvéru alebo Softvéru tretej osoby; (b) v prípade Softvéru BlackBerry Handheld na Handheld 
výrobku, možnosť prístupu k iným aplikáciám ako tým, ktoré sú súčasťou Softvéru; alebo (c) získanie akýchkoľvek 
nových alebo upravených Služieb. Nehľadiac na vyššie uvedené, Softvér môže zahŕňať funkciu automatickej 
kontroly aktualizácií a upgradov Softvéru. Pokiaľ Vy alebo tretia osoba, s ktorou máte zmluvu na poskytovanie 
Vášho Riešenia BlackBerry alebo jeho častí Vám, nenastaví Vaše Riešenie BlackBerry tak, aby sa zamedzilo 
prenosu alebo používaniu upgradov alebo aktualizácií Softvéru, Softvéru tretej osoby alebo Služieb, týmto súhlasíte, 
že spoločnosť RIM Vám môže (ale nie je povinná) z času na čas poskytnúť takéto upgrady alebo aktualizácie.  Ak 
Vám spoločnosť RIM, či už priamo alebo prostredníctvom distributéra (vrátane Vášho Poskytovateľa prenosových 
služieb), sprístupní akékoľvek aktualizácie alebo upgrady Softvéru alebo Služieb, takéto aktualizácie alebo upgrady 
budú podliehať podmienkam stanoveným v tejto Zmluve, pokiaľ Vám nie sú Softvér alebo Služba (Služby) 
výslovne poskytnuté na základe iných alebo dodatočných podmienok, pričom v takomto prípade, ak budete súhlasiť 
s týmito súvisiacimi podmienkami alebo budete používať aktualizáciu alebo upgrade, budú platiť tieto iné alebo 
dodatočné podmienky (ktoré môžu zahŕňať úhradu dodatočných poplatkov). 
 
Nie ste oprávnení tlačiť, distribuovať alebo upravovať Softvér, či už v celku alebo ktorúkoľvek jeho časť. Okrem 
prípadov, kedy má spoločnosť RIM zákonom výslovne znemožnené zakázať takéto činnosti, nie ste oprávnení 
kopírovať, reprodukovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom duplikovať Softvér, či už v celku alebo ktorúkoľvek 
jeho časť, s výnimkou prípadov, kedy to povoľuje táto Zmluva alebo samostatná zmluva medzi Vami a 
spoločnosťou RIM.  Pre účely tohto ustanovenia, výraz "kopírovať" alebo "reprodukovať" nebude zahŕňať 
kopírovanie vyhlásení a pokynov Softvéru, ktoré sa bežne vyskytujú pri obvyklom fungovaní programu, ak je 
používaný v súlade s Dokumentáciou a pre účely popísané v Dokumentácii, alebo pri vyhotovovaní neupravených 
pravidelných záloh Softvéru alebo počítača alebo systému, na ktorom je Softvér nainštalovaný, a to v súlade 
s postupmi obvyklými v danom odvetví.  Nesmiete kopírovať žiadnu Dokumentáciu alebo jej časť, pokiaľ nie ste 
k tomu konkrétne písomne oprávnení zo strany spoločnosti RIM.  Jednu kópiu Dokumentácie Môžete si môžete 
stiahnuť na stránke http://docs.blackberry.com a to výlučne pre Vaše potreby v súlade s podmienkami a v súvislosti 
s používaním Softvéru. 
 
3. Používanie Vášho Riešenia BlackBerry.  Nesiete zodpovednosť za všetky činnosti v súvislosti s Vašim 
Riešením BlackBerry, ktoré vykonáte Vy alebo Vaši Oprávnení užívatelia, a ste povinní zaistiť, že: 
 



(a) Vy a Vaši Oprávnení užívatelia budete používať výlučne Vaše Riešenie BlackBerry a akúkoľvek 
jeho časť v súlade s touto Zmluvou, všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami, a príslušnou 
Dokumentáciou pre Vaše Riešenie BlackBerry alebo časť Vášho Riešenia BlackBerry; 

(b) máte právo a právomoc uzatvoriť túto Zmluvu, či už vo Vašom vlastnom mene alebo v mene 
spoločnosti alebo iného subjektu, alebo neplnoletej osoby, a že ste dosiahli plnoletosť; 

(c) všetky informácie poskytnuté spoločnosti RIM v súlade s touto Zmluvou sú pravdivé, presné, 
aktuálne a úplné; 

(d) Vy a Vaši Oprávnení užívatelia nebudete vedome, po uvážení, ktoré by vykonala rozumná osoba 
vo Vašej pozícii alebo v pozícii Vášho Oprávneného užívateľa, používať alebo umožňovať iným, 
aby používali Vaše Riešenie BlackBerry alebo akúkoľvek jeho časť samostatne alebo 
s akýmkoľvek iným softvérom alebo dátami takým spôsobom, ktorý podľa náležitého uváženia 
spoločnosti RIM narušuje, degraduje alebo nepriaznivo ovplyvňuje akýkoľvek softvér, systém, 
sieť alebo dáta používané akoukoľvek osobou, vrátane spoločnosti RIM alebo Poskytovateľa 
prenosových služieb, alebo ktorý má inak škodlivý vplyv na spoločnosť RIM, Spoločnosti skupiny 
RIM, Poskytovateľa prenosových služieb alebo na ktoréhokoľvek ich zákazníka alebo na ich 
výrobky alebo služby, a potom ako Vám o tom spoločnosť RIM doručí oznámenie, okamžite 
ukončíte akúkoľvek takúto činnosť; 

(e) Vy a Vaši Oprávnení užívatelia nebudete šíriť obťažujúce, urážlivé, hanlivé, nezákonné alebo 
klamlivé správy, content alebo informácie s použitím Vášho Riešenia BlackBerry alebo 
akejkoľvek jeho časti; 

(f) Vy a Vaši Oprávnení užívatelia nebudete používať Vaše Riešenie BlackBerry alebo akúkoľvek 
jeho časť k spáchaniu alebo k pokusu o spáchanie trestného činu alebo k uľahčeniu spáchania 
akéhokoľvek trestného činu alebo inej nezákonnej alebo protiprávnej činnosti, vrátane 
akéhokoľvek narušenia súkromia alebo narušenia, porušenia alebo prisvojenia akýchkoľvek práv 
duševného vlastníctva a/alebo iných majetkových práv akejkoľvek tretej osoby (vrátane, ale 
nielen, kopírovania a zdieľania Contentu tretej osoby, ku ktorému Vy a Vaši Oprávnení užívatelia 
nemáte právo na jeho kopírovanie alebo zdieľanie, alebo nezákonného odstraňovania akejkoľvek 
ochrany správy digitálnych práv); 

(g) Vy a Vaši Oprávnení užívatelia nebudete bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti 
RIM predávať, prenajímať, najímať, ďalej poskytovať licenciu, alebo prevádzať, alebo sa 
nebudete pokúšať predávať, prenajímať, najímať, ďalej poskytovať licenciu, alebo prevádzať na 
akúkoľvek inú osobu Softvér alebo akúkoľvek jeho časť alebo Vás nárok na používanie Služieb 
alebo akejkoľvek ich časti (vrátane prevádzkovania servisného strediska alebo rovnocennej služby 
s použitím Softvéru); 

(h) Vy a Vaši Oprávnení užívatelia nebudete bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 
RIM prevádzať alebo sa pokúšať o prevod akéhokoľvek Softvéru alebo akejkoľvek jeho časti, 
ktorý je predinštalovaný spoločnosťou RIM alebo v jej mene na Výrobku spoločnosti RIM, za 
účelom jeho použitia na akomkoľvek inom zariadení; 

(i) Vy a Vaši Oprávnení užívatelia budete spolupracovať so spoločnosťou RIM a poskytovať 
informácie požadované spoločnosťou RIM, aby ste pomohli spoločnosti RIM pri šetrení alebo 
určení toho, či došlo k porušeniu tejto Zmluvy, a umožníte spoločnosti RIM alebo ustanovenému 
nezávislému audítorovi spoločnosti RIM prístup do priestorov a k počítačom, kde sa používajú 
alebo používali Výrobky spoločnosti RIM, Služby alebo Softvér, a k akýmkoľvek súvisiacim 



záznamom. Týmto oprávňujete spoločnosť RIM, aby spolupracovala:  (i) s orgánmi presadzovania 
práva pri vyšetrovaní podozrení zo spáchania trestných činov; (ii) s tretími osobami pri 
vyšetrovaní činností v rozpore s touto Zmluvou; a (iii) so správcami systémov u poskytovateľov 
Internetových služieb, sietí a počítačových zariadení za účelom vymáhania tejto Zmluvy. Takáto 
spolupráca môže zahŕňať aj poskytnutie Vášho užívateľského mena alebo užívateľského mena 
Vašich Oprávnených užívateľov, IP adresy alebo iných osobných informácií zo strany spoločnosti 
RIM. 

4. Položky tretej osoby a Služby tretej osoby.  V súvislosti s Vašim používaním Riešenia BlackBerry môžete 
získať prístup k Položkám tretej osoby alebo Službám tretej osoby. 
 

(a) Potrebné Položky tretej osoby.  Nesiete zodpovednosť za zaistenie toho, že Položky tretej osoby 
a Služby tretej osoby (vrátane, ale nielen, počítačových systémov, možnosti pripojenia k Internetu, 
a Prenosových služieb), ktoré sa rozhodnete používať na Vašom Riešení BlackBerry, budú spĺňať 
minimálne požiadavky spoločnosti RIM, vrátane, ale nielen, požiadaviek na rýchlosť spracovania, 
pamäť, klientský softvér a dostupnosť vyhradeného prístupu na Internet potrebného pre Vaše 
Riešenie BlackBerry a to tak, ako je to stanovené v Dokumentácii, a za zaistenie toho, že 
používanie takýchto Položiek tretej osoby a/alebo Služieb tretej osoby spolu s Vašim Riešením 
BlackBerry Vami a Vaši Oprávnenými užívateľmi nebude v rozpore s akýmikoľvek  licenciami, 
podmienkami, pravidlami, zákonmi a/alebo nariadeniami týkajúcimi sa takýchto Položiek tretej 
osoby a Služieb tretej osoby. 

 
(b) Prenosové služby. Vo väčšine prípadov si bude Vaše Riešenie BlackBerry vyžadovať predplatné 

Prenosových služieb, aby ste mohli používať Vaše Riešenie BlackBerry, a toto predplatné si 
musíte zabezpečiť prostredníctvom Poskytovateľa prenosových služieb (alebo, ak je to možné, 
prostredníctvom spoločnosti RIM v mene Poskytovateľa prenosových služieb), pričom Prenosové 
služby budú podliehať podmienkam takéhoto Poskytovateľa prenosových služieb. Ak si želáte 
získať informácie o tom, ktorý Poskytovateľ prenosových služieb podporuje Vaše Riešenie 
BlackBerry vo Vašej lokalite, prosím kontaktujte spoločnosť RIM na adrese legalinfo@rim.com. 

 
(c) Potrebné Služby tretej osoby. Spoločnosť RIM Vám môže poskytnúť aj časti Softvéru BlackBerry 

Handheld, ktoré sú konkrétne určené na to, aby Vám umožnili prístup ku konkrétnym Službám 
tretej osoby (napr. My Space a MSN Messenger). Na tento účel Vám Váš Poskytovateľ 
prenosových služieb musí povoliť prístup k Službám tretej osoby prostredníctvom Vášho 
Handheld výrobku.  U poskytovateľa Služieb tretej osoby môžete požiadať aj o účet, aby ste mohli 
používať tento Softvér BlackBerry Handheld s určitými funkciami Služby tretej osoby, pričom 
takýto účet sa bude riadiť podmienkami, na ktorých sa dohodnete v súvislosti s danou Službou 
tretej osoby. 

 
Ak si nie ste istí, či spoločnosť RIM je pôvodcom nejakej webovej stránky, contentu, položky, výrobku alebo 
služby, prosím kontaktujte spoločnosť RIM na adrese legalinfo@rim.com.  Ak s tretími stranami jednáte 
prostredníctvom Internetu alebo v spolupráci so Službami tretej osoby, uistite sa, že viete s kým jednáte a že poznáte 
podmienky spojené s takýmito webovými stránkami a akýmikoľvek Službami tretej osoby alebo Položkami tretej 
osoby, ktoré Vám môžu byť poskytnuté, vrátane, ale nielen, dodacích a platobných podmienok, podmienok 
používania, podmienok licencie pre koncového užívateľa, možnosti vrátiť výrobky, podmienok ochrany súkromia, 
nastavení ochrany súkromia a bezpečnostných funkcií na ochranu Vašich osobných informácií a zaistenie Vašej 
osobnej bezpečnosti. Ak uzatvoríte zmluvy s tretími osobami, budete niesť zodpovednosť za dodržiavanie 
podmienok takýchto zmlúv. 
 
5. Dodatočné podmienky pre Softvér tretej osoby a Komponenty tretej osoby.  Bez obmedzenia vyššie 
uvedeného, Softvér môže zahŕňať Komponenty tretej osoby a, s cieľom obohatiť Vaše zážitky s Vašim Riešením 



BlackBerry, môže byť v spojení s Výrobkami spoločnosti RIM alebo Softvérom pri ich pôvodnom vyexpedovaní 
spoločnosťou RIM poskytovaný aj Softvér tretej osoby alebo tento môže byť následne z času na čas šírený, 
distribuovaný alebo Vám môže byť poskytovaný inak. Vaše používanie Softvéru tretej osoby a Komponentov tretej 
osoby (vrátane ich akýchkoľvek aktualizácii alebo upgradov) môže podliehať samostatným alebo dodatočným 
podmienkam.  Tieto samostatné alebo dodatočné podmienky, ak sú, budú poskytnuté v textovom súbore priloženom 
k Softvéru a/alebo, v prípade Softvéru tretej osoby, môžu byť poskytnuté pri tom, ako budete používať alebo 
inštalovať Softvér tretej osoby po prvý krát. Pokiaľ ide o Softvér tretej osoby, ktorý Vám poskytne spoločnosť RIM, 
spoločnosť RIM  je schopná poskytnúť takýto softvér len s Vaším vedomím, potvrdením a súhlasom, že takýto 
softvér je:  (a) poskytovaný bezodplatne a len pre Vaše potreby; a (b) pokiaľ k nemu nie je priložená samostatná 
licencia k softvéru, podlieha podmienkam tejto Zmluvy, ako keby sa jednalo o Softvér, avšak s tou výnimkou, že vo 
všetkých prípadoch je poskytovaný spoločnosťou RIM tak "AKO JE" alebo tak "AKO JE K DISPOZÍCII" bez 
nejakých výslovných alebo implicitných podmienok, schválení, garancií, vyhlásení alebo záruk. Ak si želáte získať 
Softvér tretej osoby za iných podmienok, mali by ste získať tento Softvér tretej osoby priamo od jeho dodávateľov. 
Takéto samostatné licenčné zmluvy alebo dodatočné podmienky medzi Vami a dodávateľom nebudú v žiadnom 
prípade záväzné pre spoločnosť RIM alebo nebudú privodzovať spoločnosti RIM žiadne dodatočné povinnosti alebo 
povinnosti, ktoré sú v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy.  Pokiaľ sa na akýkoľvek konkrétny Komponent tretej 
osoby vzťahujú dodatočné podmienky, ktoré Vám poskytujú práva na používanie, kopírovanie, distribuovanie alebo 
upravovanie celého alebo časti takéhoto Komponentu tretej osoby v širšom rozsahu ako práva, ktoré sú Vám 
udelené podľa tejto Zmluvy pre Softvér, potom získavate takéto širšie práva výlučne v takomto rozsahu, v akom 
môžete uplatňovať takéto širšie práva bez porušenia podmienok tejto Zmluvy pre ostatný Softvér. 
 
6. Podpora desktopového šifrovania. Súčasťou Softvéru BlackBerry Handheld môžu byť softvérové moduly, 
ktoré umožňujú užívateľom bezdrôtové rozšírenie ich určitých existujúcich desktopových užívateľských šifrovacích 
implementácií (ako sú napr. S/MIME Verzia 3.0 (alebo vyššia) alebo implementácie založené na štandardoch RFC 
2440 ako napr. PGP) (ďalej každá z nich len "Desktopová šifrovacia implementácia") na niektoré Handheld 
výrobky.  Niektoré Desktopové šifrovacie implementácie si môžu vyžadovať, aby ste najprv takéto Desktopové 
šifrovacie implementácie získali od externého predajcu. Samotná spoločnosť RIM neposkytuje žiadnu časť 
šifrovacej infraštruktúry potrebnej pre Desktopovú šifrovaciu implementáciu a taktiež nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za výber, získanie, implementáciu, fungovanie alebo nefungovanie, podporu, presnosť alebo 
spoľahlivosť akejkoľvek časti Vašej šifrovacej infraštruktúry, vrátane, ale nielen, výberu, presnosti 
alebo spoľahlivosti softvérovej infraštruktúry, alebo akýchkoľvek dôverníckych podpisov, verejných kľúčov, 
certifikátov tretích osôb alebo súvisiacich služieb, alebo overenia alebo metódy overovania používanej v súvislosti 
so šifrovacou infraštruktúrou. Nesiete zodpovednosť za zaistenie toho, že dodržíte všetky podmienky, pravidlá 
a nariadenia týkajúce sa Vášho používania príslušnej šifrovacej infraštruktúry, certifikátov, verejných kľúčov, 
a akýchkoľvek iných služieb alebo softvéru, ktoré môžete používať v súvislosti s Vašou konkrétnou Desktopovou 
šifrovacou implementáciou. SPOLOČNOSŤ  RIM NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK 
PROBLÉM VZNIKAJÚCI Z VAŠEJ DESKTOPOVEJ ŠIFROVACEJ IMPLEMENTÁCIE ALEBO SPOJENÝ S 
ŇOU. 
 
7. Duševné vlastníctvo.  Vy ani Vaši Oprávnení užívatelia týmto nenadobúdate žiadne vlastnícke právo, nárok 
alebo podiel na akýchkoľvek právach duševného vlastníctva alebo iných majetkových právach alebo akékoľvek 
vlastnícke právo, nárok alebo podiel k nim, a to vrátane patentov, dizajnov, ochranných známok, autorských práv, 
práv k databázam alebo práv k akýmkoľvek dôverným informáciám alebo obchodným tajomstvám ohľadne Vášho 
Riešenia BlackBerry alebo v súvislosti s ním alebo akoukoľvek jeho časťou. Taktiež nenadobúdate žiadne iné 
licenčné práva k Vášmu Riešeniu BlackBerry alebo v súvislosti s ním alebo akoukoľvek jeho časťou ako tie, na 
ktoré je Vám výslovne poskytnutá licencia podľa tejto Zmluvy alebo ktoré sú inak vzájomne dohodnuté na základe 
písomnej zmluvy, ktorú môžete mať so spoločnosťou RIM. Na základe tejto Zmluvy nie je udelený žiaden nárok 
a/alebo žiadne právo vlastníctva k Výrobku (Výrobkom) spoločnosti RIM (ak nejaké).  Všetky práva, ktoré nie sú 
výslovne udelené v tejto Zmluve, sú výslovne vyhradené. Aby sa predišlo pochybnostiam, bez ohľadu na čokoľvek 
iné uvedené v tejto Zmluve, licencie udelené v rámci Softvéru sa nebudú v žiadnom prípade vzťahovať alebo 
vykladať tak, že sa vzťahujú na používanie akýchkoľvek Služieb tretích osôb alebo Položiek tretích osôb, či už 



samostatne alebo v spojení s Vašim Riešením BlackBerry, a, bez obmedzenia vyššie uvedeného, licencie udelené 
touto Zmluvou sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že ktorýkoľvek dodávateľ takýchto Služieb tretej osoby 
alebo Položiek tretej osoby by mohol úspešne tvrdiť, že používanie takýchto Služieb tretej osoby alebo Položiek 
tretej osoby, či už v spojení s celým alebo časťou Riešenia BlackBerry alebo samostatne, je licencované na základe 
patentov spoločnosti RIM z toho titulu, že Softvér je licencovaný na základe tejto Zmluvy. Softvér, vrátane 
akýchkoľvek kópií Softvéru, ktoré si Vy vyhotovíte, je Vám len licencovaný a nie je Vám predaný, a Softvér, všetka 
Dokumentácia a akékoľvek stránky, ktoré Vám umožňujú prístup k akýmkoľvek Službám, sú chránené 
kanadskými, americkými a medzinárodnými autorskými a patentovými zákonmi a ustanoveniami medzinárodných 
zmlúv. Za porušovanie duševného vlastníctva môžu byť uplatnené prísne sankcie, tak občianskoprávne ako aj 
trestnoprávne. Týmto súhlasíte, že nič, čo je uvedené v tejto Zmluve, nebude mať negatívny vplyv na akékoľvek 
práva alebo postihy k akýmkoľvek odškodneniam, vrátane, ale nielen, predbežného právneho opatrenia, ktoré 
spoločnosť RIM môže mať podľa akéhokoľvek príslušného zákona v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva 
alebo iných majetkových práv spoločnosti RIM. 
 
8. Záväzok neuplatňovať práva voči spoločnosti Cisco.  Ak Vaše Riešenie BlackBerry obsahuje akúkoľvek 
Technológiu Cisco, súhlasíte, že výmenou za Vaše právo používať túto Technológiu Cisco nebudete voči 
spoločnosti Cisco, zákazníkom spoločnosti Cisco, jej distributérom alebo držiteľom licencií pre Technológiu Cisco 
uplatňovať žiadne patentové práva súvisiace s Technológiou Cisco za vyrábanie, vyrobenie, používanie, predávanie, 
ponúkanie predaja, alebo dováženie výrobkov spĺňajúcich alebo implementujúcich Technológiu Cisco. Pre účely 
tejto Zmluvy, výraz "Technológia Cisco" je softvér, Lightweight Enhanced Authentication Protocol ("LEAP"), 
špecifikácie LEAP, technológia Cisco Client Extensions, technické informácie a algoritmy, ako sa tieto týkajú 
výhradne LEAP a/alebo technológie Cisco Client Extensions, podľa okolností. 
 
9. Obmedzenia na vývoz, dovoz a použitie a licencie americkej vlády.   
 

(a) Týmto beriete na vedomie, že Výrobky spoločnosti RIM a Softvér obsahuje šifrovaciu 
technológiu, ktorá môže podliehať kontrolám vývozu, dovozu a/alebo použitia zo strany Vládnych 
orgánov (ako sú definované nižšie) prostredníctvom zákona alebo nariadenia. Súhlasíte, že 
Výrobky spoločnosti RIM a Softvér nebudú vyvážané, dovážené, používané, prevádzané alebo 
opätovne vyvážané pokiaľ to nie je v súlade so zákonmi a nariadeniami národných a/alebo iných 
(miestnych a/alebo nadnárodných) vládnych orgánov, ktoré majú právomoc nad štátom (štátmi) 
a/alebo územím (územiami), z ktorých sú Výrobky spoločnosti RIM a Softvér vyvážané alebo do 
ktorých sú Výrobky spoločnosti RIM a Softvér dovážané (ďalej spoločne len "Vládny orgán 
(Vládne orgány)").  Bez obmedzenia súhlasíte, že Výrobky spoločnosti RIM a Softvér nebudú 
vyvážané:  (i) do ktoréhokoľvek štátu, ktorý je na kanadskom Zozname oblastí podliehajúcich 
kontrole; (ii) do ktoréhokoľvek štátu, na ktorý sa vzťahuje embargo alebo zákaz Bezpečnostnej 
rady OSN; (iii) v rozpore s článkom 5505 kanadského Zoznamu kontroly vývozu; (iv) do štátov 
podliehajúcich ekonomickým sankciám a embargu zo strany USA; a (v) osobám alebo subjektom, 
ktoré majú zakázané dostávať tovar vyvážaný z USA alebo pochádzajúci z USA. Ak máte 
akékoľvek otázky ohľadne tohto článku, prosím kontaktuje spoločnosť RIM na adrese 
legalinfo@rim.com.  Týmto vyhlasujete, že:  (A) podľa Vášho najlepšieho vedomia ste oprávnení 
obdržať Výrobok (Výrobky) spoločnosti RIM a Softvér v súlade s príslušným zákonom; (B) 
nebude používať Výrobky spoločnosti RIM a Softvér pri vývoji, výrobe, manipulácii s, údržbe, 
uskladnení, detekcii, identifikácii alebo rozširovaní chemických, biologických alebo jadrových 
zbraní alebo ich systémov navádzania striel, alebo materiálu alebo vybavenia, ktoré by mohlo byť 
použité v takýchto zbraniach a ich systémoch navádzania striel, ani nebudete opätovne predávať 
alebo vyvážať akejkoľvek osobe alebo subjektu zapojeného do takejto činnosti; a (C) zaistíte, aby 
Oprávnení užívatelia používali Výrobok (Výrobky) spoločnosti RIM a Softvér v súlade s vyššie 
uvedenými obmedzeniami. Nehľadiac na akúkoľvek dohodu s treťou osobou alebo na akékoľvek 
ustanovenie zákona, nariadenia alebo politiky, ak ste akoukoľvek vládnou agentúrou Spojených 
štátov amerických, potom nebudú Vaše práva v súvislosti so Softvérom nad rámec práv 



uvedených v tejto Zmluve, pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté so spoločnosťou RIM v písomnej 
dohode uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou RIM a podpísanej osobami vo funkcii Chief 
Operating Officer alebo Chief Executive Officer  spoločnosti RIM. 

 
(b) Týmto súhlasíte, že odškodníte spoločnosť RIM, Spoločnosti skupiny RIM a Poskytovateľa 

prenosových služieb za akékoľvek nároky, žaloby, zodpovednosť alebo výdavky (vrátane 
primeraných poplatkov a nákladov na právne zastúpenie) vyplývajúce z Vášho nekonania v súlade 
s tvrdeniami, dohodami a vyhláseniami uvedenými v tomto článku.   

 
10. Bezpečnosť. Vaše Riešenie BlackBerry môže využívať úroveň zabezpečenia dát šifrovania pre 
komunikáciu medzi Vašim Handheld výrobkom a počítačovým systémom, s ktorým funguje. Súhlasíte, že 
prevezmete plnú zodpovednosť za zavedenie vhodných bezpečnostných opatrení pre kontrolu prístupu k Vášmu 
Handheld výrobku a takémuto počítačovému systému.  
 
11. Mlčanlivosť a zákaz Reverzného inžinierstva.  Potvrdzujete a súhlasíte, že Softvér bol: (a) vyvíjaný 
v priebehu dlhého času a so značnými nákladmi spoločnosťou RIM a/alebo Spoločnosťami skupiny RIM; a (b) že 
Softvér a súvisiace CAL licencie obsahujú dôverné informácie vrátane obchodných tajomstiev spoločnosti RIM, 
Spoločností skupiny RIM a ich príslušných dodávateľov. Táto Zmluva Vám nedáva žiadne právo získať od 
spoločnosti RIM alebo jej distributérov akýkoľvek zdrojové kód pre Softvér a, s výnimkou prípadov, kedy má 
spoločnosť RIM výslovne zamedzené zákonom zakazovať takéto činnosti, súhlasíte, že ani Vy ani Vaši Oprávnení 
užívatelia nebudete meniť, upravovať, prispôsobovať, vytvárať odvodené diela, prekladať, poškodzovať alebo 
používať postupy Reverzného inžinierstva na Softvér a/alebo súvisiace CAL licencie, alebo sa o to pokúšať, alebo 
nedovolíte, nebudete súhlasiť, povoľovať alebo podporovať akúkoľvek inú osobu, aby tak urobila. Pre účely tejto 
Zmluvy, výraz "Reverzné inžinierstvo" zahŕňa akúkoľvek činnosť reverzného inžinierstva, prekladanie, demontáž, 
dekompilovanie, dešifrovanie alebo dekonštruovanie (vrátane akéhokoľvek aspektu "výpisov z RAM/ROM alebo 
trvalej pamäte", "sniffovania káblového alebo bezdrôtového pripojenia", alebo reverzného inžinierstva na základe 
"čiernej skrinky") dát, softvéru (vrátane rozhraní, protokolov, a akýchkoľvek iných dát, ktoré sú súčasťou alebo sú 
používané v spojení s programami, ktoré môžu alebo nemusia byť z technického hľadiska považované za softvérový 
kód), služby alebo hardvéru, alebo inú metódu alebo proces získavania alebo konvertovania akýchkoľvek 
informácií, dát alebo softvéru z jednej formy do formy čitateľnej pre človeka. 
 
12. Doba platnosti.  Táto Zmluva vstupuje do platnosti v okamihu Vášho súhlasu byť viazaní podmienkami 
tejto Zmluvy (ako je to popísané v preambule vyššie) a ostane v platnosti až do jej zrušenia v súlade s ustanoveniami 
tejto Zmluvy. 
 
Nehľadiac na vyššie uvedené, ak následne potom, ako uzatvoríte túto Zmluvu, spoločnosť RIM na Vás prevedie 
alebo Vám inak poskytne akýkoľvek ďalší Softvér BlackBerry Handheld, ktorý je bezplatný a má Vám umožniť 
prístup k Službám tretej osoby, potom, pretože tento Softvér BlackBerry Handheld sa spolieha na Služby tretej 
osoby, si spoločnosť RIM vyhradzuje právo, ale nie povinnosť, zrušiť Vašu licenciu na takýto bezplatný Softvér 
BlackBerry Handheld a to kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez toho, aby Vás o tom informovala; avšak, ak je 
to možné, spoločnosť RIM vynaloží primerané úsilie, aby Vás informovala o takomto zrušení. 
 
13. Opravné prostriedky a zrušenie z dôvodu neplnenia.   
 
 

(a) Ak Vy alebo Vaši Oprávnení užívatelia porušíte túto Zmluvu, spoločnosť RIM môže, navyše 
k všetkým ostatným právam a opravným prostriedkom podľa tejto Zmluvy alebo zo zákona, 
okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy alebo akúkoľvek inej licenčnej zmluvy medzi Vami 
a spoločnosťou RIM pre akúkoľvek inú časť Vášho Riešenia BlackBerry, ktoré používate Vy 
alebo Vaši Oprávnení užívatelia so Softvérom; a/alebo ukončiť poskytovanie akejkoľvek Služby 
(Služieb) pre Vás alebo Vašich Oprávnených užívateľov v súvislosti s Vašim Riešením 



BlackBerry. Ak ste spoločnosti RIM poskytli presné kontaktné údaje, spoločnosť RIM Vám 
doručí oznámenie o takomto zrušení.   

 
(b) Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedenej vety, bude sa mať za to, že porušujete túto Zmluvu, 

a spoločnosť RIM bude mať právo odstúpiť od tejto Zmluvy okamžite po doručení oznámenia ak:  
(i) Vy alebo Vaši Oprávnení užívatelia nedodržíte alebo nesplníte podmienku alebo 

ustanovenie uvedené v tejto Zmluve; 
 
(ii) podstatným spôsobom porušíte akúkoľvek inú licenčnú zmluvu alebo podmienky 

poskytovania služieb, ktoré môžete mať so spoločnosťou RIM pre akúkoľvek časť Vášho 
Riešenia BlackBerry, ktoré používate Vy alebo Vaši Oprávnení užívatelia spolu so 
Softvérom, a to vrátane, ale nielen, podmienok akejkoľvek takejto "click-wrap" alebo 
"shrink-wrap" zmluvy, na ktorú ste pristúpili na webovej stránke spoločnosti RIM alebo 
inak; 

 
(iii) Vy alebo ktorýkoľvek z Vašich Oprávnených užívateľov narušuje zákaznícke služby 

alebo obchodné činnosti spoločnosti RIM; alebo  
 
(iv) akékoľvek mesačné alebo iné pravidelné poplatky spojené s Vašim používaním Vášho 

Riešenia BlackBerry nebudú uhradené do tridsiatich (30) dní od ich splatnosti.   
 

(c) Okrem toho, spoločnosť RIM môže odstúpiť od tejto Zmluvy a/alebo okamžite prestať 
poskytovať Službu (Služby) bez toho, aby mala akúkoľvek zodpovednosť voči Vám alebo Vašim 
Oprávneným užívateľom, ak bude spoločnosti RIM znemožnené poskytovať akúkoľvek časť 
alebo celú Službu alebo predávať Prenosové služby, ak je to náležité, na základe akéhokoľvek 
zákona, nariadenia, požiadavky alebo rozhodnutia vydaného v akejkoľvek forme akýmkoľvek 
súdnym alebo iným vládnym orgánom, alebo ak oznámenie od vládnej agentúry alebo 
ministerstva naznačuje, že buď spoločnosť RIM alebo Poskytovateľ prenosových služieb nemá 
dovolené poskytovať akúkoľvek časť alebo všetky Prenosové služby, podľa okolností.   

 
(d) Nič, čo je uvedené v tejto Zmluve sa nebude vykladať v tom zmysle, že sa od spoločnosti RIM 

požaduje, aby sa domáhala upustenia od akéhokoľvek takéhoto zákona, pravidla, nariadenia alebo 
obmedzenia, alebo aby sa domáhala súdneho preskúmania alebo aby podala odvolanie proti 
akémukoľvek súdnemu príkazu. Spoločnosť RIM nebude mať žiadnu zodpovednosť voči Vám 
alebo Vašim Oprávneným užívateľom vyplývajúcu zo zrušenia tejto Zmluvy v súlade s týmto 
článkom alebo súvisiacu so zrušením tejto Zmluvy v súlade s týmto článkom. 

 
14. Účinky odstúpenia.  Pri odstúpení od tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo ak vyprší Vaše predplatné 
alebo bezplatná skúšobná verzia pre Softvér:  (a) okamžite prestanete používať Softvér (alebo prvok Softvéru, pre 
ktorý licencia vypršala) a vrátite všetky kópie takéhoto Softvéru, ktoré sú vo Vašej držbe alebo pod Vašou kontrolou 
a/alebo v držbe alebo pod kontrolou Vašich Oprávnených užívateľov; a (b) spoločnosť RIM bude mať právo 
zablokovať akýkoľvek prenos dát na takýto a z takéhoto Softvéru a to bez toho, aby Vás o tom informovala. 
V prípade zrušenia akéhokoľvek účtu, ktorý môžete mať u spoločnosti RIM, oprávňujete spoločnosť RIM, aby 
vymazala akékoľvek súbory, programy, dáta a e-mailové správy spojené s takýmto účtom a to bez toho, aby Vás 
o tom informovala. V prípade zrušenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti RIM v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy, zaplatíte spoločnosti RIM všetky poplatky (vrátane primeraných nákladov a poplatkov na právne 
zastúpenie) a súvisiace výdaje vynaložené alebo utŕžené spoločnosťou RIM pri vymáhaní jej práv podľa tejto 
Zmluvy. Nehľadiac na vyššie uvedené, z dôvodu povahy Softvéru môže byť nemožné vrátiť Softvér, pretože tento 
je zabudovaný do hardvéru, ktorý vlastníte (ako je napr. Handheld výrobok), a/alebo pretože tento Softvér  môže  
byť nainštalovaný na počítači alebo servery a preto to, čo by ste mohli vrátiť, je len ďalšia reprodukcia Softvéru. 



V takýchto prípadoch prosím kontaktujte spoločnosť RIM na adrese legalinfo@rim.com, kde Vám budú poskytnuté 
ďalšie pokyny. 
 
15. Odškodnenie/Zodpovednosť.  Ste povinní hájiť, zbaviť zodpovednosti a odškodniť spoločnosť 
RIM, Spoločnosti skupiny RIM, jej pridružené spoločnosti, dodávateľov, nástupcov, zástupcov, autorizovaných 
distributérov a postupníkov a každého z ich riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a nezávislých 
dodávateľov (ďalej každý z nich len "Odškodnená strana RIM") za akékoľvek nároky, škody, straty, náklady alebo 
výdavky (vrátane, ale nielen, primeraných poplatkov a nákladov na právne zastúpenie), ktoré vzniknú Odškodnenej 
strane RIM v dôsledku:  (a) porušenia patentov alebo iných práv duševného vlastníctva alebo majetkových práv 
vyplývajúcich zo spojenia s akýmkoľvek zariadením (iným ako je Handheld výrobok), systémom alebo službou 
v súvislosti s Vašim Riešením BlackBerry alebo akoukoľvek jeho časťou alebo z používania týchto; (b) škôd 
vyplývajúcich z Vášho porušenia ktoréhokoľvek z nasledovných článkov tejto Zmluvy:  "Podpora desktopového 
šifrovania" (článok 6), "Používanie Vášho Riešenia BlackBerry" (článok 3), "Licencia k Softvéru a Dokumentácii" 
(článok 2), "Potrebné Položky tretej osoby" (článok 4(a)), "Prenosové služby" (článok 4(b)), "Potrebné Služby tretej 
osoby" (článok 4(c), "Duševné vlastníctvo" (článok 7), "Obmedzenia na vývoz, dovoz a použitie a licencie 
americkej vlády" (článok 9), "Mlčanlivosť a zákaz Reverzného inžinierstva" (článok 11);  (c) akéhokoľvek zranenia, 
úmrtia alebo škody na majetku v dôsledku nedbanlivosti alebo pochybenia z Vašej strany alebo zo strany Vašich 
Oprávnených užívateľov v súvislosti s používaním Vášho Riešenia BlackBerry alebo akejkoľvek jeho časti Vami 
alebo Vašimi Oprávnenými užívateľmi; alebo (d) nárokov vznesených tretími osobami voči spoločnosti RIM  
v dôsledku alebo v súvislosti s používaním Softvéru alebo Vášho Riešenia BlackBerry alebo akejkoľvek jeho časti 
Vami alebo Vašimi Oprávnenými užívateľmi (iné ako nároky, ktoré vznikajú výlučne z používania Výrobku 
spoločnosti RIM, Softvéru a/alebo Služby, ktoré je predpokladané alebo je v prísnom súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy a Dokumentácie, ktorá konkrétne prislúcha k takejto verzii Softvéru a/alebo Výrobkov spoločnosti RIM).  
Žiaden opravný prostriedok poskytnutý spoločnosti RIM touto Zmluvou nie je zamýšľaný a ani sa nebude vykladať 
v tom zmysle, že vylučuje akýkoľvek iný opravný prostriedok uvedený v tejto Zmluve alebo povolený zákonom 
alebo obyčajovým právom, ale všetky takéto opravné prostriedky budú kumulatívne. 
 
16. Obmedzené záruky. 
 

(a) Softvér.   
(i) Ak počas obdobia deväťdesiatich (90) dní od dátumu, kedy Vám bol Softvér dodaný 

(ďalej len "Záručná doba"), Softvér, ako bol poskytnutý spoločnosťou RIM alebo 
ktorýmkoľvek autorizovaným distributérom spoločnosti RIM, nebude zásadne spĺňať 
funkcie popísané v štandardnej Dokumentácii pre koncového užívateľa ("Špecifikácie"), 
za predpokladu, že je používaný spôsobom stanoveným spoločnosťou RIM 
v Dokumentácii príslušnej pre konkrétny typ a verziu Softvéru v spojení s ďalšími 
neupravenými časťami Vášho Riešenia BlackBerry, spoločnosť RIM, podľa Vašej 
voľby, buď vynaloží primerané úsilie na nápravu alebo Vám poskytne náhradné riešenie 
pre takýto problém (pričom takáto náprava alebo náhradné riešenie Vám môže byť 
poskytnuté, na základe primeraného uváženia spoločnosti RIM, v jednej z rôznych 
foriem, vrátane formy telefonickej alebo e-mailovej zákazníckej podpory, ktorá Vám je 
poskytovaná, a to v podobe všeobecne dostupnej upravenej verzie softvéru, na webovej 
stránke spoločnosti RIM alebo v akejkoľvek inej forme, o čom Vás bude spoločnosť 
RIM informovať), alebo Vám môže refundovať jednorázové poplatky, ktoré ste uhradili 
za príslušný Softvér, ak prestane používať tento Softvér a médiá, na ktorých Vám bol 
Softvér poskytnutý, a vrátite všetky obaly s tým súvisiace spoločnosti RIM v súlade 
s Vašimi obvyklými postupmi pre vrátenie tovaru v záruke (čo môže byť uskutočnené 
prostredníctvom Vášho Poskytovateľa prenosových služieb, ak je to náležité, alebo 
prostredníctvom predajného miesta) počas Záručnej doby a spolu s dokladom o kúpe.   



(ii) Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy v opačnom zmysle, aktualizácie 
a upgrady, ktoré Vám budú poskytnuté bezplatne, sú poskytované "TAK AKO JE" a bez 
akejkoľvek záruky.   

(iii) Aktualizácie a upgrady, za ktoré ste zaplatili dodatočné licenčné poplatky, budú 
predmetom záruky stanovej vyššie počas obdobia deväťdesiatich (90) dní od dátumu, 
kedy Vám bude upgrade pre akýkoľvek Softvér dodaný.   

(iv) Vyššie uvedená povinnosť nebude platiť, ak Softvér nebude plniť funkcie popísané 
v Špecifikáciách z dôvodu:  (A) použitia Softvéru spôsobom, ktorý je v rozpore 
s akoukoľvek z Vašich povinností uvedených v nasledovných článkoch tejto Zmluvy 
"Potrebné Položky tretej osoby" (článok 4(a)), "Prenosové služby" (článok 4(b)),  
"Potrebné Služby tretej osoby" (článok 4(c)), "Podpora desktopového šifrovania" (článok 
6), "Používanie Vášho Riešenia BlackBerry" (článok 3), "Licencia k Softvéru a 
Dokumentácii" (článok 2), "Obmedzenia na vývoz, dovoz a použitie a licencie americkej 
vlády" (článok 9) alebo "Mlčanlivosť a zákaz Reverzného inžinierstva" (článok 11), 
alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s pokynmi, vrátane bezpečnostných pokynov, ktoré 
stanovila spoločnosť RIM v Dokumentácii príslušnej pre konkrétny typ a verziu 
Softvéru; alebo (B) zlyhania alebo iného problému súvisiaceho s akýmkoľvek hardvérom 
(vrátane problémov z dôvodu vadných Handheld výrobkov tretej osoby), sieťou, 
softvérom alebo komunikačným systémom, ktoré nie sú ostatnými časťami Vášho 
Riešenia BlackBerry; alebo (C)  akýchkoľvek externých príčin ovplyvňujúcich Softvér, 
vrátane médií, na ktorých je Softvér poskytnutý, ako sú nehoda, nešťastie, elektrostatický 
výboj, požiar, záplava, úder bleskom, pôsobenie vetra alebo vody, oprava chýb, ktoré 
možno pripísať inému softvéru ako je Softvér, alebo závady z dôvodu opráv alebo úprav, 
na ktoré spoločnosť RIM nedala oprávnenie.   

(v) Aby sa predišlo nejasnostiam, pokiaľ príslušný zákon nepožaduje inak, táto záruka platí 
pre Softvér BlackBerry Handheld v nových Handheld výrobkoch a neplatí pre Softvér 
BlackBerry Handheld, ktorý je súčasťou použitých alebo repasovaných Handheld 
výrobkov.   

(vi) Nie je poskytovaná žiadna záruka na bezplatne stiahnuté dodatočné prvky Softvéru (ktoré 
predstavujú upgrady zabudovaného Softvéru získaného spolu s daným Handheld 
výrobkom) alebo na bezplatný Serverový softvér. Ak akýkoľvek prvok takéhoto Softvéru 
nebude fungovať v súlade s jeho Dokumentáciou v rámci obdobia deväťdesiatich (90) 
dní od dátumu, kedy ho nainštalujete na Váš Handheld výrobok alebo počítač, môžete 
kontaktovať spoločnosť RIM a spoločnosť RIM určí podporu, ak nejakú, ktorá je k 
dispozícii pre takýto Softvér (kde takáto podpora Vám môže byť poskytnutá, na základe 
primeraného uváženia spoločnosti RIM, v jednej z rôznych foriem, vrátane formy 
telefonickej alebo e-mailovej zákazníckej podpory, ktorá Vám je poskytovaná, a to 
v podobe všeobecne dostupnej opravy softvéru alebo upravenej verzie softvéru, na 
webovej stránke spoločnosti RIM alebo v akejkoľvek inej forme, o čom Vás bude 
spoločnosť RIM informovať).   

(vii) Týmto potvrdzujete a súhlasíte, že ak Vám má takýto Softvér uľahčovať prístup 
k Položkám tretej osoby alebo Službám tretej osoby, SPOLOČNOSŤ RIM MÔŽE MAŤ 
OBMEDZENÚ ALEBO NEMUSÍ MAŤ ŽIADNU KONTROLU NAD FUNKCIAMI 
ALEBO FUNGOVANÍM ALEBO NEFUNGOVANÍM TAKÝCHTO POLOŽIEK 
TRETEJ OSOBY ALEBO SLUŽIEB TRETEJ OSOBY, A NEMUSÍ BYŤ SCHOPNÁ 
POSKYTNÚŤ NÁPRAVU ALEBO NÁHRADNÉ RIEŠENIE PRE PROBLÉM, 
KTORÝ STE IDENTIFIKOVALI U TOHTO SOFTVÉRU. 

(viii) Tento článok stanovuje jediné povinnosti spoločnosti RIM a Vaše jediné opravné 
prostriedky v súvislosti so Softvérom a akýmikoľvek závadami, chybami, problémami 
alebo porušením záruky pre Softvér uvedenej v tejto Zmluve. 

 



(b) Výrobok (Výrobky).  Obmedzená záruka, ak nejaká, na Výrobok (Výrobky) spoločnosti RIM 
(ďalej len "Obmedzená záruka na výrobok") je stanovená v príslušnej Dokumentácii. Obmedzená 
záruka na výrobok je jediná záruka na akýkoľvek Výrobok spoločnosti RIM predaný podľa 
podmienok tejto Zmluvy a stanovuje Vaše jediné opravné prostriedky v súvislosti s Výrobkami 
spoločnosti RIM a akýmkoľvek porušením Obmedzenej záruky na výrobok. Nasledovné odseky 
článku tejto Zmluvy s nadpisom "Všeobecné ustanovenia" (článok 26) nižšie sú formou odkazu 
začlenené do podmienok Obmedzenej záruky na výrobok v platnom znení v rozsahu, ktorý je 
potrebné uplatniť pre Obmedzenú záruku na výrobok:  "Vzdanie sa nárokov v prípade neplnenia" 
(článok 26(b)), "Trvanie platnosti" (článok 26(c)), "Oddeliteľnosť" (článok 26(e)), "Jazyk" (článok 
26(f)) a "Celá dohoda" (článok 26(h)).  Tým, že vyjadríte svoj súhlas s touto Zmluvou tak, ako je 
to uvedené vyššie, potvrdzujete, že ste si prečítali Obmedzenú záruku na výrobok  a že súhlasíte 
s jej podmienkami.  Aby sa predišlo pochybnostiam, s výnimkou ako to požaduje príslušný zákon, 
"Obmedzená záruka na výrobok" platí len pre nový Výrobok (Výrobky) spoločnosti RIM a len 
zostatok takejto záruky (ak nejaký) platí pre akýkoľvek repasovaný Výrobok (Výrobky) 
spoločnosti RIM. 

 
17. Pozáručná podpora.  Ak si budete želať získať podporu od spoločnosti RIM po vypršaní záručnej doby, 
prosím kontaktujte  spoločnosť RIM na adrese sales@blackberry.com (alebo iné miesto uvedené na stránke 
http://www.blackberry.com/legal/) alebo Vášho Poskytovateľa prenosových služieb.  Ak tretia osoba poskytuje 
hosting pre Softvér vo Vašom mene (ďalej len "Osoba poskytujúca hosting") a Vy si želáte, aby Osoba poskytujúca 
hosting získala podporu pre Softvér od spoločnosti RIM vo Vašom mene, potom buď Vy alebo Osoba poskytujúca 
hosting musí mať uzatvorenú zmluvu o poskytovaní podpory so spoločnosťou RIM pre konkrétne prvky Softvéru  
tak, ako je to potrebné pre Váš počet Oprávnených užívateľov, a Vy ste povinní priebežne informovať spoločnosť 
RIM o Softvére pre ktorý je poskytovaný hosting vo Vašom mene a to zaslaním e-mailu na adresu 
sales@blackberry.com (alebo na iné miesto uvedené na stránke http://www.blackberry.com/legal/) s uvedením 
Softvéru, počtu kópii, na ktoré máte licenciu, spolu s SRP ID číslami a CAL licenciami, ak je to príslušné. Podpora 
pre Vaše Riešenie BlackBerry nemusí byť k dispozícii prostredníctvom niektorých Poskytovateľov prenosových 
služieb.  
 
18. Požiadavka na zálohovanie/zmazanie dát. Spoločnosť  RIM Vám odporúčať pravidelne zálohovať všetky  
e-mailové správy, content, Softvér tretej osoby, ktorí získate, a/alebo iné dáta na Vašom Handheld výrobku, pretože 
v mnohých prípadoch nie sú takéto dáta ukladané alebo inak zálohované spoločnosťou RIM alebo v jej mene. Ak  
z akéhokoľvek dôvodu prevediete Váš Handheld výrobok (tak, ako to povoľuje táto Zmluva), vrátane, ale nielen, 
v súvislosti so servisovaním Vášho Handheld výrobku, ste povinní vymazať všetky dáta z Vášho Handheld výrobku 
a odstrániť akúkoľvek prídavnú pamäť, inak budú tieto dáta k dispozícii osobám, ktoré sa dostanú k tomuto 
Handheld výrobku, a následne  musíte opätovne inštalovať akýkoľvek softvér, ktorý nebol pôvodne vyexpedovaný 
spolu s Handheld výrobkom. 
 
19. Výluky. 

 
ZÁKONY NIEKTORÝCH JURISDIKCIÍ NEMUSIA POVOĽOVAŤ OBMEDZENIE 
ZODPOVEDNOSTI ALEBO VYLÚČENIE ZÁRUK, PODMIENOK, SÚHLASOV, GARANCIÍ 
ALEBO VYHLÁSENÍ V ZMLUVÁCH UZATVORENÝCH SO SPOTREBITEĽMI A POKIAĽ STE 
SPOTREBITEĽOM, TAKÉTO VYLÚČENIA SA NA VÁS NESMÚ VZŤAHOVAŤ. 
 
(a) Všeobecné záruky.   

(i) V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, 
POKIAĽ TÁTO ZMLUVA VÝSLOVNE NEUVÁDZA INAK, VŠETKY 
PODMIENKY, SÚHLASY, GARANCIE, VYHLÁSENIA ALEBO 
AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, 
ALE NIELEN, AKÝCHKOĽVEK PODMIENOK, SÚHLASOV, GARANCIÍ, 



VYHLÁSENÍ A ZÁRUK OHĽADNE TRVÁCNOSTI, VHODNOSTI PRE 
KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE, PREDAJNOSTI, PREDAJNEJ KVALITY, 
NEPORUŠOVANIA, USPOKOJIVEJ KVALITY, ALEBO NÁROKU, ALEBO 
VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA ALEBO OBYČAJU ALEBO PREDAJNEJ ALEBO 
OBCHODNEJ PRAXE, A VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYHLÁSENIA, 
PODMIENKY, SÚHLASY ALEBO GARANCIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ 
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, SÚ TÝMTO POPRETÉ A VYLÚČENÉ 
V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJE PRÍSLUŠNÝ 
ZÁKON. 

(ii) V maximálnom možnom rozsahu, ktorý povoľuje príslušný zákon, akékoľvek implicitné 
záruky alebo podmienky týkajúce sa Softvéru v rozsahu, v akom tieto nemôžu byť 
vylúčené spôsobom uvedeným vyššie, ale môžu byť obmedzené, sú týmto obmedzené na 
obdobie deväťdesiatich (90) dní od dátumu, kedy po prvý krát nainštalujete akúkoľvek 
časť Vášho Riešenia BlackBerry na akýkoľvek počítač. 

 
(b) Služba (Služby).    

(i) S VÝNIMKOU KEDY TO KONKRÉTNE ZAKAZUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON, 
KAŽDÁ SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ ALEBO SPRÍSTUPNENÁ "AKO JE" 
ALEBO "AKO JE K DISPOZÍCII" BEZ AKEJKOĽVEK PODMIENKY, 
SCHVÁLENIA, GARANCIE, VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY ZO STRANY 
SPOLOČNOSTI RIM. 

(ii) SPOLOČNOSŤ RIM NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ PODOBNÉ 
UISTENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ŽE NEPRERUŠOVANÉ POUŽÍVANIE 
ALEBO FUNGOVANIE AKEJKOĽVEK SLUŽBY, TRVALÁ DOSTUPNOSŤ 
AKEJKOĽVEK SLUŽBY, ALEBO ŽE AKÁKOĽVEK SPRÁVA, CONTENT 
ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ ZAŠLETE ALEBO KTORÉ VÁM BUDÚ 
ZASLANÉ, BUDÚ PRESNÉ, ODOSLANÉ V NEPORUŠENEJ FORME ALEBO 
V RÁMCI PRIMERANÉHO ČASOVÉHO OBDOBIA. 

 
(c) Položky tretích osôb a Služby tretích osôb, stránky prepojené odkazom.   

(i) S VÝNIMKOU KEDY TO KONKRÉTNE ZAKAZUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON, 
SLUŽBY TRETEJ OSOBY A POLOŽKY TRETEJ OSOBY SÚ MIMO KONTROLY 
SPOLOČNOSTI RIM, SPOLOČNOSŤ RIM NESCHVAĽUJE ŽIADNE 
KONKRÉTNE POLOŽKY TRETEJ OSOBY ALEBO  SLUŽBY TRETEJ OSOBY, 
A SPOLOČNOSŤ RIM NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA VÁŠ VÝBER, 
POUŽÍVANIE, PRÍSTUP ALEBO IMPLEMENTÁCIU SLUŽIEB TRETEJ OSOBY 
ALEBO POLOŽIEK TRETEJ OSOBY. 

(ii) VYŠŠIE UVEDENÉ PLATÍ BEZ OHĽADU NA TO:  (A) AKO ZÍSKATE ALEBO 
NADOBUDNETE PRÍSTUP K POLOŽKÁM TRETEJ OSOBY A/ALEBO 
SLUŽBÁM TRETEJ OSOBY, T.J. ČI NEZÁVISLE OD ALEBO 
PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNOSTI RIM ALEBO VÁŠHO POSKYTOVATEĽA 
PRENOSOVÝCH SLUŽIEB; (B)  ČI SÚ AKÉKOĽVEK TAKÉTO POLOŽKY 
TRETEJ OSOBY ALEBO SLUŽBY TRETEJ OSOBY (VRÁTANE PRENOSOVÝCH 
SLUŽIEB) POTREBNÉ ZA ÚČELOM POUŽÍVANIA CELÉHO ALEBO ČASTI 
VÁŠHO RIEŠENIA BLACKBERRY; ALEBO (C) ČI ZÍSKATE ALEBO 
NADOBUDNETE PRÍSTUP K TAKÝMTO POLOŽKÁM TRETEJ OSOBY A 
SLUŽBÁM TRETEJ OSOBY PROSTREDNÍCTVOM HANDHELD VÝROBKU, 
VRÁTANE, ALE NIELEN, PROSTREDNÍCTVOM PREHLIADAČA ALEBO 
SOFTVÉRU BLACKBERRY APP WORLD, KTORÝ MÔŽE BYŤ DODANÝ AKO 
SÚČASŤ SOFTVÉRU BLACKBERRY HANDHELD, PROSTREDNÍCTVOM 
STIAHNUTIA SOFTVÉRU BLACKBERRY HANDHELD, KTORÝ VÁM 



UĽAHČUJE PRÍSTUP KU KONKRÉTNYM POLOŽKÁM TRETEJ OSOBY 
A/ALEBO SLUŽBÁM TRETEJ OSOBY, ALEBO PROSTREDNÍCTVOM 
ODKAZOV NA KONKRÉTNY SOFTVÉR TRETEJ OSOBY ALEBO WEB 
STRÁNKU TRETEJ OSOBY A/ALEBO NA INÉ SLUŽBY TRETEJ OSOBY, 
KTORÉ SÚ VÁM K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM IKON ALEBO ZÁLOŽIEK 
NA VAŠOM HANDHELD VÝROBKU, ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM 
SPÔSOBOM, VRÁTANE, ALE NIELEN, NA INÝCH WEBOVÝCH STRÁNKACH 
ALEBO PROSTREDNÍCTVOM INFORMÁCIÍ, KU KTORÝM MÁTE PRÍSTUP 
S POUŽITÍM VÁŠHO HANDHELD VÝROBKU, ALEBO KTORÉ VÁM 
POSKYTLA SPOLOČNOSŤ RIM ALEBO POSKYTOVATEĽ PRENOSOVÝCH 
SLUŽIEB.  

(iii) BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, S VÝNIMKOU KEDY TO 
KONKRÉTNE ZAKAZUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON, VŠETKY POLOŽKY TRETEJ 
OSOBY A SLUŽBY TRETEJ OSOBY SÚ POSKYTOVANÉ ALEBO 
SPRÍSTUPNENÉ SPOLOČNOSŤOU RIM ALEBO INAK VAMI POUŽÍVANÉ 
V SPOJENÍ S RIEŠENÍM BLACKBERRY TAK "AKO SÚ" A TAK "AKO JE 
SÚ DISPOZÍCII" A TO BEZ AKEJKOĽVEK  PODMIENKY, SCHVÁLENIA, 
GARANCIE, VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, A SPOLOČNOSŤ RIM NEBUDE 
NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ 
OSOBE, KTORÁ VZNESIE NÁROK PROSTREDNÍCTVOM VÁS, ZA 
AKÚKOĽVEK ZÁLEŽITOSŤ SÚVISIACU S POLOŽKAMI TRETEJ OSOBY 
ALEBO SLUŽBAMI TRETEJ OSOBY, VRÁTANE, ALE NIELEN,:  (A) 
PRESNOSTI, PRENOSU, VČASNOSTI ALEBO NEPRETRŽITEJ DOSTUPNOSTI 
TAKÝCHTO POLOŽIEK TRETEJ OSOBY ALEBO SLUŽIEB TRETEJ OSOBY, 
ALEBO AKÉHOKOĽVEK PRVKU SOFTVÉRU, KTORÝ MÁ LEN UMOŽŇOVAŤ 
TAKÝTO PRÍSTUP; (B) FUNGOVANIA ALEBO NEFUNGOVANIA POLOŽIEK 
TRETEJ OSOBY ALEBO SLUŽIEB TRETEJ OSOBY; ALEBO (C) VZÁJOMNEJ 
INTEROPERABILITY POLOŽIEK TRETEJ OSOBY ALEBO SLUŽIEB TRETEJ 
OSOBY S CELÝM ALEBO ČASŤOU VÁŠHO RIEŠENIA BLACKBERRY. 

(iv) BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, S VÝNIMKOU KEDY TO 
KONKRÉTNE ZAKAZUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON, TÝMTO VÝSLOVNE 
SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ RIM NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK 
VÍRUSY ALEBO INÉ VÝHRAŽNÉ, ZNEVAŽUJÚCE, OBSCÉNNE, 
PROTIPRÁVNE, URÁŽLIVÉ ALEBO NELEGÁLNE SLUŽBY TRETEJ OSOBY, 
POLOŽKY TRETEJ OSOBY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK POLOŽKY TRETEJ 
OSOBY ALEBO SLUŽBY TRETEJ OSOBY ALEBO ZA ICH PRENOS, 
KTORÉ/KTORÝ PREDSTAVUJÚ/PREDSTAVUJE PORUŠENIE AKÉKOĽVEK 
PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA TRETEJ OSOBY. VAŠE PRÁVO NA 
POSTIH V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK TAKÉHOTO NÁROKU V SÚVISLOSTI 
S AKÝMIKOĽVEK POLOŽKAMI TRETEJ OSOBY ALEBO SLUŽBAMI TRETEJ 
OSOBY BUDE VÝLUČNE VOČI PRÍSLUŠNÝM TRETÍM OSOBÁM. 

 
(d) Aplikácie pre kritické úlohy. VAŠE RIEŠENIE BLACKBERRY A AKÁKOĽVEK JEHO ČASŤ 

NIE JE VHODNÉ NA POUŽITIE V APLIKÁCIÁCH PRE KRITICKÉ ÚLOHY ALEBO 
V NEBEZPEČNOM PROSTREDÍ, KTORÉ SI VYŽADUJE KONTROLY ZABEZPEČENIA 
PROTI PORUCHÁM, VRÁTANE, ALE NIELEN, PREVÁDZKY JADROVÝCH 
ZARIADENÍ, LETECKEJ NAVIGÁCIE ALEBO KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV, 
RIADENIA LETECKEJ DOPRAVY, A SYSTÉMOV ZÁCHRANY ŽIVOTA ALEBO 
ZBRANÍ. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, TÝMTO VYHLASUJETE A 
ZARUČUJETE, ŽE PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO RIEŠENIA BLACKBERRY BUDETE 
UDRŽIAVAŤ PRÍSLUŠNÉ SYSTÉMY OBNOVY DÁT A ZÁLOHOVANIA A SÚHLASÍTE, 



ŽE V PRÍPADE:  (i) PRERUŠENIA POUŽÍVANIA ALEBO SLUŽBY; ALEBO (ii) 
PROBLÉMOV ALEBO CHÝB V PRENOSE DÁT; OKAMŽITE MINIMALIZUJE 
AKÉKOĽVEK A VŠETKY ŠKODY A STRATY A OKAMŽITE O TOM INFORMUJETE 
SPOLOČNOSŤ RIM. 

 
20. Obmedzenie zodpovednosti.   

 
NIEKTORÉ KRAJINY NEDOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE NÁSLEDNÝCH 
ŠKÔD, NEPRIAMYCH ALEBO INÝCH ŠKÔD V ZMLUVÁCH SO SPOTREBITEĽMI A POKIAĽ 
STE SPOTREBITEĽOM, OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA UVEDENÉHO V TOMTO 
ČLÁNKU SA NA VÁS NESMÚ VZŤAHOVAŤ. 
 
(a) V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM 

A PODLIEHAJÚC KONKRÉTNYM POSTUPOM UVEDENÝM V TEJTO ZMLUVE, 
SPOLOČNOSŤ RIM NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA 
NASLEDOVNÉ TYPY ŠKÔD: NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, 
KÁRNE ALEBO PRIŤAŽUJÚCE ŠKODY, NÁHRADA UŠLÉHO ZISKU ALEBO 
VÝNOSOV, NEREALIZOVANIE AKÝCHKOĽVEK OČAKÁVANÝCH ÚSPOR, 
PRERUŠENIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STRATA OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, 
STRATA PODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI, ALEBO POŠKODENIE ALEBO STRATA 
DÁT, NEMOŽNOSŤ PRENÁŠAŤ ALEBO PRIJÍMAŤ AKÉKOĽVEK DÁTA, PROBLÉMY 
SPOJENÉ S APLIKÁCIAMI POUŽÍVANÝMI V SPOJENÍ S VAŠIM RIEŠENÍM 
BLACKBERRY, NÁKLADY NA PRESTOJ, STRATA MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ VAŠE 
RIEŠENIE BLACKBERRY ALEBO AKÚKOĽVEK  JEHO ČASTI ALEBO AKÉKOĽVEK 
SLUŽBY TRETEJ OSOBY ALEBO POLOŽKY TRETEJ OSOBY, NÁKLADY NA 
NÁHRADNÝ TOVAR,  NÁKLADY NA POKRYTIE, ZARIADENIA ALEBO SLUŽBY, 
NÁKLADY NA KAPITÁL, ALEBO INÉ PODOBNÉ FINANČNÉ STRATY VYPLÝVAJÚCE 
Z TEJTO ZMLUVY ALEBO SÚVISIACE S TOUTO ZMLUVOU ALEBO VAŠIM 
RIEŠENÍM BLACKBERRY A TO VRÁTANE POUŽITIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽIŤ, 
FUNGOVANIA ALEBO NEFUNGOVANIA VÁŠHO RIEŠENIA BLACKBERRY, A TO 
BEZ OHĽADU NA TO, ČI TAKÉTO ŠKODY BOLI PREDPOKLADANÉ ALEBO NIE, A AJ 
V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ RIM BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO 
ŠKÔD. 

 
(b) V maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, súhrnná zodpovednosť spoločnosti 

RIM nebude v žiadnom prípade vyššia ako: (i) suma, ktorú ste zaplatili za Výrobok (Výrobky) 
spoločnosti RIM a/alebo za tú časť Softvéru (podľa okolností), ktorá je dôvodom vzniku nároku; a 
(ii) päť (5) amerických dolárov.   

(c) V maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, nehľadiac na čokoľvek iné uvedené 
v tejto Zmluve, pokiaľ má spoločnosť RIM voči Vám zodpovednosť, spoločnosť RIM bude 
zodpovedná len za škody vzniknuté počas obdobia takéhoto zlyhania, omeškania alebo 
nefungovania Vášho Riešenia BlackBerry. 

(d) Nič, čo je uvedené v tomto článku, neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti RIM voči Vám v 
prípade:  (i) úmrtia alebo úrazu, pokiaľ je tento priamo dôsledkom nedbalosti na strane RIM; alebo 
(ii) akejkoľvek hrubej nedbalosti, úmyselného pochybenia alebo úmyselného podvodného konania 
alebo úmyselného podvodného nekonania na strane spoločnosti RIM. 

(e) V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, KAŽDÁ 
ZMLUVNÁ STRANA BUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI DRUHEJ ZMLUVNEJ 



STRANE TAK, AKO JE TO VÝSLOVNE UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE A NEBUDE MAŤ 
ŽIADNU INÚ POVINNOSŤ, ZÁVÄZOK ALEBO ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ ZO ZMLUVY, 
DELIKTU ALEBO INAK.   

(f) V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, 
OBMEDZENIA, VÝNIMKY A VÝLUKY UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE:  (i) BUDÚ 
PLATIŤ BEZ OHĽADU NA POVAHU DÔVODU ŽALOBY, NÁROKU ALEBO VAMI 
PODANEJ ŽALOBY, VRÁTANE, ALEBO NIELEN, NEDBANLIVOSTI, DELIKTU, 
PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, PORUŠENIA ZMLUVY, ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO 
PRÁVNEHO INŠTITÚTU; (ii) OSTANÚ V PLATNOSTI PO ZÁSADNOM PORUŠENÍ 
ALEBO PORUŠENIACH ALEBO NESPLNENÍ PODSTATNÉHO ÚČELU TEJTO ZMLUVY 
ALEBO AKÉHOKOĽVEK POSTUPU UVEDENÉHO V TEJTO ZMLUVE; (iii) NEPLATIA 
PRE POVINNOSTI ODŠKODNENIA UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE ALEBO PRE 
ZNEUŽITIE ALEBO PORUŠENIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA JEDNEJ ZMLUVNEJ 
STRANY DRUHOU ZMLUVNOU STRANOU ALEBO PRE PORUŠENIE 
NASLEDOVNÝCH ČLÁNKOV TEJTO ZMLUVY: "PODPORA DESKTOPOVÉHO 
ŠIFROVANIA" (ČLÁNOK 6),  "POUŽÍVANIE VÁŠHO RIEŠENIA BLACKBERRY" 
(ČLÁNOK 3), “ "LICENCIA K SOFTVÉRU A DOKUMENTÁCII"  (ČLÁNOK 2), 
"DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO" (ČLÁNOK 7), "OBMEDZENIA NA VÝVOZ, DOVOZ A 
POUŽITIE A LICENCIE AMERICKEJ VLÁDY" (ČLÁNOK 9), A "MLČANLIVOSŤ 
A ZÁKAZ REVERZNÉHO INŽINIERSTVA"  (ČLÁNOK 11); A (IV) PLATIA SÚHRNE PRE 
SPOLOČNOSŤ RIM ALEBO SPOLOČNOSTI SKUPINY RIM, ICH NÁSTUPCOV, 
POSTUPNÍKOV A AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTÉROV SPOLOČNOSTI RIM 
(VRÁTANE POSKYTOVATEĽOV PRENOSOVÝCH SLUŽIEB KONAJÚCICH AKO 
AUTORIZOVANÍ DISTRIBUTÉRI SPOLOČNOSTI RIM PRE SOFTVÉR). 

(g) ŽIADEN VEDÚCI PRACOVNÍK, RIADITEĽ, ZAMESTNANEC, ZÁSTUPCA, 
DISTRIBUTÉR, DODÁVATEĽ, DODÁVATEĽ SLUŽIEB, NEZÁVISLÝ DODÁVATEĽ 
ALEBO AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽ PRENOSOVÝCH SLUŽIEB (S VÝNIMKOU, 
AKO JE TO UVEDENÉ VYŠŠIE) SPOLOČNOSTI RIM ALEBO SPOLOČNOSTÍ SKUPINY 
RIM NEBUDE MAŤ V ŽIADNOM PRÍPADE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ 
VYPLÝVAJÚCU Z TEJTO ZMLUVY ALEBO SÚVISIACU S TOUTO ZMLUVOU. 

(h) TÝMTO POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE VÝLUKY, VÝNIMKY A OBMEDZENIA 
STANOVENÉ V TEJTO ZMLUVE PREDSTAVUJÚ PODSTATNÝ PRVOK DOHODY 
MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI A ŽE V PRÍPADE ABSENCIE TAKÝCHTO VÝLUK, 
VÝNIMIEK ALEBO OBMEDZENÍ:  (i) BY POPLATKY A OSTATNÉ PODMIENKY 
UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE BOLI PODSTATNE ODLIŠNÉ; A (ii) MALO BY TO 
DOPAD NA SCHOPNOSŤ SPOLOČNOSTI RIM PONÚKNUŤ SOFTVÉR PODĽA TEJTO 
ZMLUVY ALEBO NA VAŠU SCHOPNOSŤ ZÍSKAŤ LICENCIU NA SOFTVÉR PODĽA 
TEJTO ZMLUVY A/ALEBO NA SCHOPNOSŤ SPOLOČNOSTI RIM SPRÍSTUPNIŤ 
POLOŽKY TRETEJ OSOBY A SLUŽBY TRETEJ OSOBY PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO 
RIEŠENIA BLACKBERRY. 

NIČ, ČO JE UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE, NEMÁ NEHRADIŤ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ PÍSOMNÉ 
DOHODY ALEBO ZÁRUKY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU RIM PRE INÉ ČASTI VÁŠHO RIEŠENIA 
BLACKBERRY AKO SÚ SOFTVÉR A SLUŽBY.  
 



21. Súhlas k zhromažďovaniu informácií.   
 

(a) Vaša inštalácia a/alebo používanie Vášho Riešenia BlackBerry (alebo akejkoľvek jeho časti) 
a/alebo Služby alebo súvisiacich Prenosových služieb môže viesť k zhromažďovaniu, použitiu 
a/alebo zverejneniu osobných informácií o Vás a/alebo Vašich Oprávnených užívateľoch (ktoré 
môžu alebo nesmú, v závislosti od príslušného zákona, zahŕňať okrem iného meno, e-mailovú 
adresu, telefónne číslo, informácie o Handheld výrobku, informácie o lokalizácii Handheld 
výrobku (ako je to popísané nižšie), informácie o Poskytovateľovi prenosových služieb, 
a informácie o používaní funkcií Vášho Riešenia BlackBerry alebo informácie o softvére 
a hardvére používanom v spojení s Vašim Riešením BlackBerry) zo strany spoločnosti RIM, 
Vášho Poskytovateľa prenosových služieb, tretích osôb, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby 
používané s Vašim Riešením BlackBerry a/alebo zo strany pridružených spoločností subjektov 
uvedených v tejto vete. Týmto súhlasíte so zhromažďovaním, použitím, spracovaním, prenosom 
a/alebo zverejnením takýchto informácií zo strany Spoločností skupiny RIM sídliacich v krajine 
alebo na území v rámci alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a zaručujete sa, že ste 
od Vašich Oprávnených užívateľov získali všetky súhlasy, ktoré sú potrebné podľa príslušného 
zákona pre poskytnutie ich osobných údajov Spoločnostiam skupiny RIM a ktoré Spoločnosti 
skupiny RIM potrebujú k zhromažďovaniu, použitiu, spracovaniu, prenosu a/alebo zverejneniu 
takýchto osobných údajov, čo môže zahŕňať aj použitie, spracovanie, prenos a/alebo zverejnenie 
takýchto informácií Vášmu Poskytovateľovi prenosových služieb a/alebo Poskytovateľom 
prenosových služieb Vašich Oprávnených užívateľov, tretím osobám, ktoré ponúkajú výrobky 
alebo služby používané spolu s Vašim Riešením BlackBerry, a/alebo v rámci Spoločností skupiny 
RIM pre:  (i) interné potreby Spoločností skupiny RIM, vrátane, ale nielen:  (A) za účelom 
pochopenia a splnenia Vašich potrieb a preferencií; (B) za účelom vytvorenia novej a vylepšenia 
existujúcej ponuky služieb a výrobkov; a (C) za účelom riadenia a rozvíjania podnikania a činností 
spoločnosti RIM, vrátane zaistenia technického fungovania výrobkov a služieb; (ii) akýkoľvek 
účel súvisiaci s fakturáciou, aktiváciou, poskytovaním, údržbou, deaktiváciou a/alebo použitím 
Vášho Riešenia BlackBerry z Vašej strany a/alebo zo strany vašich Oprávnených užívateľov 
a/alebo súvisiaci s výrobkami a/alebo službami (vrátane Služieb), vrátane splnenia alebo 
presadzovania podmienok spoločnosti RIM; (iii) ten účel, aby Vám a/alebo Vašim Oprávneným 
užívateľom boli sprístupnené upgrady alebo aktualizácie Softvéru, oznámenia o upgradoch alebo 
aktualizáciách, Softvér tretej osoby, Content tretej osoby alebo Služby tretej osoby a/alebo 
súvisiace výrobky a/alebo služby (vrátane Služieb); (iv) akékoľvek účely povolené alebo 
požadované príslušným zákonom; a/alebo (v) akýkoľvek z účelov stanovených v toho času platnej 
politike spoločnosti RIM pre ochranu súkromia, ktorú si môžete pozrieť na stránke  
http://uk.blackberry.com/legal/privacy_policy.jsp, alebo s ktorou ste vyjadrili súhlas inak. 
Súhlasíte a potvrdzujete, že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 10 zákona č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlasíte, že vyššie uvedené osobné údaje je možné 
zhromažďovať, použiť, spracúvať, prenášať (vrátane do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov) a/alebo sprístupňovať spoločnostiam v skupine RIM a to po dobu 
platnosti tejto Zmluvy.  

 
(b) Okrem ostatných osobných údajov popísaných v tejto Zmluve, pri tom ako používate Váš 

Handheld výrobok alebo aktivujete dátové služby alebo funkcie založené na lokalizácii,  môžu byť 
poskytované Spoločnostiam skupiny RIM informácie o lokalizácii Handheld výrobku (vrátane, ale 
nielen, GPS informácií, ID nosiča, ID vysielača a sily signálu viditeľných WiFi alebo 
základňových staníc). Spoločnosti skupiny RIM môžu používať takéto informácie za tým účelom, 
aby Vám poskytli služby založené na lokalizácii, vrátane, alebo nielen, služieb uľahčujúcich 
zdieľanie informácií o lokalizácii Vašom Handheld výrobku s ostatnými osobami, vrátane, ale 
nielen, Služieb tretej osoby používaných spolu s Vašim Riešením Blackberry. Predtým, ako 
poskytnete súhlas k zverejneniu Vašich osobných údajov iným osobám, by ste mali poskytnutie 



takéhoto súhlasu dôkladne zvážiť. Takéto informácií môžeme použiť aj na vytvorenie dát, v rámci 
ktorých sú Vaše osobné informácie zhromaždené alebo anonymné, a môžeme ich použiť za 
účelom reklamy zameranej na konkrétnu lokalizáciu. 

 
(c) Zhromažďovanie, použitie, spracovanie, prenos a/alebo zverejnenie Vašich osobných údajov 

alebo osobných údajov Vašich Oprávnených užívateľov pre vyššie uvedené účely je v súlade 
s politikou spoločnosti RIM pre ochranu súkromia, príslušným zákonmi na ochranu súkromia 
a údajov, a anglickou registráciou spoločnosti RIM formou oznámenia v súlade so Zákonom 
o ochrane údajov z roku 1998. Spoločnosť RIM si vyhradzuje právo upraviť svoju politiku pre 
ochranu súkromia podľa svojho vlastného uváženia a Vy by ste si mali pravidelne preštudovať 
túto politiku vzhľadom na jej zmeny. Ak sú Vaše osobné údaje zverejnené Vášmu 
Poskytovateľovi prenosových služieb alebo tretím osobám, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby 
používané spolu s Vašim Riešením BlackBerry, platí politika Poskytovateľa prenosových služieb 
alebo tretích osôb na ochranu súkromia alebo podmienky týkajúce sa zhromažďovania, použitia, 
spracovania, prenosu a/alebo zverejnenia osobných údajov dojednané medzi spoločnosťou RIM 
a Vašim Poskytovateľom prenosových služieb a/alebo Poskytovateľom prenosových služieb 
Vašich Oprávnených užívateľov alebo príslušnou treťou osobou, ktorá ponúka výrobky alebo 
služby používané spolu s Vašim Riešením BlackBerry, ak nejaké.  Týmto súhlasíte, že budete 
informovať všetky osoby, ktorých osobné údaje poskytnete spoločnosti RIM, že môžu mať právo 
prístupu k ich osobných údajom alebo právo opraviť svoje osobné údaje v súlade s príslušnými 
zákonmi a nariadeniami.  

 
22. Spätná väzba.  V súvislosti s Vašim Riešením BlackBarry môžete spoločnosti RIM poskytnúť spätnú 
väzbu. Pokiaľ spoločnosť RIM nechváli písomne inak, týmto súhlasíte, že spoločnosť RIM bude vlastníkom každej 
spätnej väzby, pripomienok, návrhov, nápadov, konceptov a zmien, ktoré poskytnete spoločnosti RIM v súvislosti 
s Vašim Riešením BlackBerry, a všetkých súvisiacich práv duševného vlastníctva (ďalej spoločne len "Spätná 
väzba"), a týmto postupujete na spoločnosť RIM všetky Vaše práva, nároky a tituly k týmto. Nebudete spoločnosti 
RIM vedome poskytovať žiadnu Spätnú väzbu, ktorá je predmetom práv duševného vlastníctva tretej osoby. 
Súhlasíte, že budete plne spolupracovať so spoločnosťou RIM v súvislosti s podpisom ďalších dokumentov a pri 
uskutočňovaní takých ďalších úkonov, ktoré bude spoločnosť RIM opodstatnene požadovať za účelom potvrdenia, 
že spoločnosť RIM je vlastníkom Spätnej väzby, a aby ste umožnili spoločnosti RIM zaregistrovať a/alebo chrániť 
akékoľvek súvisiace práva duševného vlastníctva a/alebo dôverné informácie. 
 
23. Postúpenie a delegovanie. Spoločnosť RIM môže postúpiť túto Zmluvu za predpokladu, že takéto 
postúpenie sa uskutoční za podmienok, ktoré sú pre Vás aspoň natoľko výhodné, ako podmienky stanovené v tejto 
Zmluve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RIM (pričom takýto súhlas môže byť odoprený 
alebo podmienený podľa uváženia spoločnosti RIM) nepostúpite celú alebo časť tejto Zmluvy a akékoľvek 
postúpenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RIM bude neplatné a neúčinné. Spoločnosť RIM 
môže plniť všetky povinnosti podľa tejto Zmluvy priamo alebo niektoré alebo všetky jej povinnosti môže pre ňu 
vykonať jej dodávateľ alebo subdodávatelia, a/alebo, v prípade Prenosových služieb, Poskytovateľ prenosových 
služieb alebo jeho dcérske alebo pridružené spoločnosti.  
 
24. Oznámenia.  Pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa 
tejto Zmluvy budú považované za riadne doručené, ak budú v písomnej podobe a budú doručené osobne, kuriérom 
alebo poštou, s poštovným zaplateným vopred, doporučenou zásielkou alebo rovnocennou zásielkou, s 
vyžiadaním doručenky, a adresované Vám na fakturačnú adresu, ktorú ste poskytli spoločnosti RIM, a adresované  
spoločnosti RIM na adresu Research In Motion UK Limited at Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, 
UK TW20 9LF spolu s kópiou (ktorá nebude predstavovať oznámenie) Produktovému manažérovi spoločnosti RIM 
na tej istej adrese.  Okrem vyššie uvedeného, spoločnosť RIM Vám môže, podľa vlastného uváženia, poslať 
akékoľvek oznámenie podľa tejto Zmluvy elektronickou formou.  Elektronické oznámenie adresované Vám bude 
považované za riadne doručené, ak bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli spoločnosti RIM, a ak ste 



spoločnosti RIM neposkytli takúto adresu, oznámenie môže byť považované za riadne poskytnuté, ak bude zreteľne 
uverejnené na stránke http://www.blackberry.com/legal/. 
 
25. Vyššia moc. Nehľadiac na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, žiadna Zmluvná strana nebude 
v neplnení tejto Zmluvy v prípade nesplnenia jej povinností z dôvodov, ktoré si mimo jej primeranej kontroly. Toto 
ustanovenie sa nebude vykladať v tom zmysle, že ospravedlňuje nesplnenie akejkoľvek povinnosti ktorejkoľvek 
Zmluvnej strany uskutočniť úhradu voči druhej Zmluvnej strane v súlade s touto Zmluvou. 
 
26. Všeobecné ustanovenia. 
 

(a) Oprávnené tretie osoby.  Oprávnené osoby spoločnosti RIM (ako sú definované nižšie) sú 
zamýšľané oprávnené tretie osoby v článku tejto Zmluvy s názvom "Obmedzenie zodpovednosti" 
(článok 20) a tento môže byť vymáhaný zo strany ktorýchkoľvek členov Spoločností skupiny 
RIM a zo strany ich príslušných riaditeľov, vedúcich pracovníkov a zamestnancov (ďalej len 
"Oprávnené osoby spoločnosti RIM"), ako keby každý z nich bol stranou tejto Zmluvy, a to 
v súlade s ustanoveniami tohto článku a ustanoveniami anglického Zákona o zmluvách (Práva 
tretích osôb) z roku 1999. Pokiaľ nie je výslovne inak uvedené v tejto Zmluve, akákoľvek osoba, 
ktorá nie je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy, nemá žiadne práva z vyššie uvedeného zákona. 

(b) Vzdanie sa nárokov v prípade neplnenia.  Nebude sa mať za to, že ktorákoľvek Zmluvná strana sa 
vzdala akéhokoľvek práva podľa tejto Zmluvy, či už na základe neplnenia, omeškania alebo 
akejkoľvek inej právnej doktríny alebo podľa doktríny obyčajového práva, pokiaľ takéto vzdanie 
sa nie je uskutočnené v písomnej forme a podpísané oprávneným signatárom danej Zmluvnej 
strany, voči ktorej má byť vzdanie sa uplatňované. Vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo 
porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy v jednom prípade, nebude predstavovať vzdanie 
sa v akýchkoľvek iných prípadoch. 

(c) Trvanie platnosti.  Ustanovenia, podmienky a záruky obsiahnuté v tejto Zmluve, ktoré vzhľadom 
na svoju povahu a kontext majú ostať v platnosti aj po splnení tejto Zmluvy, majú takto ostať 
v platnosti po splnení, zrušení alebo ukončení tejto Zmluvy. 

(d) Rozhodné právo a riešenie sporov.  Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi 
Anglicka a Walesu, okrem akýchkoľvek častí zákona upravujúcich kolízne právne normy. 
Zmluvné strany súhlasia, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je týmto 
v celom rozsahu vylúčený z uplatňovania tejto Zmluvy. Akékoľvek nezhody alebo spory 
vyplávajúce z tejto Zmluvy alebo súvisiace s ňou alebo akékoľvek porušenie tejto Zmluvy, ktoré 
Zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť na základe rokovaní v dobrej viere, budú najprv 
predložené vyššiemu manažmentu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa prostredníctvom svojich 
zástupcov vyššieho manažmentu, čo v prípade, že ste fyzická osoba, ste Vy, stretnú do tridsiatich 
(30) dní odo dňa, keby im bol daný spor predložený, a ak Zmluvné strany nebudú schopné 
vyriešiť takúto nezhodu alebo spor do tridsiatich (30) dní od takéhoto stretnutia, potom, pokiaľ to 
nie je výslovne zakázané príslušným zákonom vo Vašej súdnej právomoci, takáto nezhoda alebo 
spor budú s konečnou platnosťou a záväzne rozhodnuté arbitrážou, ktorá sa bude konať 
v Londýne, Anglicko, v súlade s Pravidlami arbitrážneho konania Medzinárodnej obchodnej 
komory (ďalej len "Pravidlá ICC"), a budú vypočuté jedným arbitrom menovaným v súlade 
s uvedenými Pravidlami ICC a vzájomne schváleným Zmluvnými stranami do tridsiatich (30) dní 
odo dňa  jeho menovania, pričom ak tomu tak nebude, Prezident British Computer Society (alebo 
osoba riadne menovaná Prezidentom, aby konala v jeho mene) bude nominovať arbitra na základe 
žiadosti ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ktorá je toho času platná, pričom tieto pravidlá sú týmto 
formou odkazu v tomto článku súčasťou tejto Zmluvy. Ak sú ustanovenia vyššie uvedeného 
v rozpore so zákonmi Vašej jurisdikcii, rozhodcovské konanie:  (i) sa bude konať vo Vašej 



jurisdikcii; (ii) bude rozhodnuté v rozhodcovskom konaní v súlade s Rokovacím poriadkom 
Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len "Súd"); a (iii) 
bude rozhodnuté jedným rozhodcom menovaným Súdom.  Každá Zmluvná strana bude 
znášať polovicu nákladov spojených s rozhodcovským konaním. Bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti RIM nie je možné zlučovať alebo spájať žiaden spor medzi 
Zmluvnými stranami alebo spor  súvisiaci s akoukoľvek inou osobou ako ste Vy.  
Rozhodcovský nález rozhodcu môže byť vymáhaný prostredníctvom súdu majúceho 
príslušnú súdnu právomoc.  Nehľadiac na vyššie uvedené, spoločnosť RIM má právo zahájiť 
pred súdom konanie podľa práva alebo podľa obyčajového práva (equity) , vrátane konania 
na vydanie predbežného právneho opatrenia, a to v súvislosti s nárokmi alebo spormi 
ohľadne:  (i) súm, ktoré dlhujete spoločnosti RIM v súvislosti s Vašim nadobudnutím Vášho 
Riešenia BlackBerry alebo akejkoľvek jeho časti, ak je to náležité; a (ii) Vášho porušenia 
alebo hroziaceho porušenia nasledovných článkov tejto Zmluvy, "Podpora desktopového 
šifrovania" (článok 6), "Používanie Vášho Riešenia BlackBerry" (článok 3), "Licencia k 
Softvéru a Dokumentácii" (článok 2), "Duševné vlastníctvo" (článok 7), "Obmedzenia na 
vývoz, dovoz a použitie a licencie americkej vlády" (článok 9), "Bezpečnosť" (článok 10), 
"Mlčanlivosť a zákaz Reverzného inžinierstva"  (článok 11) a "Účinky zrušenia" (článok 14).  
Týmto sa neodvolateľne vzdávate svojho práva na námietku z dôvodu miesta konania, 
nepríslušnosti súdu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov a neodvolateľne súhlasíte 
s doručovaním súdnych písomností poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý 
dovoľuje príslušný zákon, a neodvolateľne súhlasíte, že sa podrobíte súdnej právomoci 
súdov v Anglicku v súvislosti s akýmikoľvek takýmito nárokmi vyplývajúcimi z tejto 
Zmluvy alebo súvisiacimi s ňou. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, že dôjde 
ku sporu z tejto Zmluvy a takýto spor má byť rozhodnutý súdom, o takomto spore sa nebude 
rozhodovať v konaní pred porotou.  Zmluvné strany sa týmto vzdávajú všetkých práv na 
súdne konanie pred porotou v akejkoľvek záležitosti, ktorá súvisí s touto Zmluvou alebo 
vyplýva z tejto Zmluvy. 

(e) Oddeliteľnosť.  Ak príslušný orgán v akejkoľvek jurisdikcii rozhodne, že niektorý článok, odsek, 
ustanovenie alebo veta alebo akékoľvek časť (ďalej len "Časť") tejto Zmluvy je  nezákonná, 
neplatná alebo nevykonateľná, potom takáto nezákonnosť, neplatnosť alebo nevykonateľnosť 
danej Časti nebude mať vplyv na:  (i) zákonnosť, platnosť alebo vykonateľnosť ostatných Častí 
tejto Zmluvy; alebo (ii) zákonnosť, platnosť alebo vykonateľnosť danej Časti v akejkoľvek inej 
jurisdikcii, a táto Časť bude podľa možnosti obmedzená a až potom v prípade potreby oddelená 
v takom rozsahu, ktorý je potrebný pre zaistenie platnosti a vykonateľnosti tejto Zmluvy. 

(f) Jazyk.  Ak je táto Zmluva preložená do iného ako anglického jazyka, anglická verzia bude mať 
prednosť v prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti významu medzi anglickou verziou 
a akýmkoľvek jej prekladom. Pokiaľ a len v prípade, že to nezakazuje zákon vo Vašej jurisdikcii, 
akékoľvek a všetky nezhody, spory, vyjednávania, arbitrážne konania alebo súdne spory týkajúce 
sa tejto Zmluvy budú vedené v anglickom jazyku a to vrátane, ale nielen, akejkoľvek 
korešpondencie, zistení, podaní, návrhov, žiadosti, ústnych žiadostí, argumentov, ústnych 
argumentov, príkazov alebo rozsudkov. 

(g) Nezrovnalosť.  Ak existuje akákoľvek nezrovnalosť medzi touto Zmluvou a akoukoľvek licenciou 
k softvéru alebo zmluvou s koncovým užívateľom (okrem tejto Zmluvy) poskytnutou v balení 
alebo sprievodných materiáloch akejkoľvek časti Vášho Riešenia BlackBerry, ustanovenia tejto 
Zmluvy budú platiť v rozsahu takejto nezrovnalosti.  Ak existuje akákoľvek nezrovnalosť medzi 
touto Zmluvou a akoukoľvek licenciou k softvéru alebo zmluvou s koncovým užívateľom 
poskytnutou v súvislosti s akýmikoľvek upgradmi alebo aktualizáciami Softvéru, ustanovenia 
takejto inej licencie alebo zmlúv s koncovými užívateľmi budú platiť v rozsahu takejto 



nezrovnalosti. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi akoukoľvek dokumentáciou 
poskytnutou v balení akejkoľvek časti Vášho Riešenia BlackBerry a Dokumentáciou pre príslušný 
Výrobok spoločnosti RIM alebo prvok Softvéru, ustanovenia Dokumentácie budú platiť v rozsahu 
takejto nezrovnalosti. 

(h) Úplná dohoda.  Táto Zmluva (ktorá pre účely akéhokoľvek jej Dodatku, bude v súvislosti s 
predmetom takéhoto Dodatku zahŕňať ustanovenia daného Dodatku) predstavuje úplnú dohodu 
medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy a medzi Zmluvnými stranami 
neexistujú žiadne iné ustanovenia, dojednania, komunikácia, vyhlásenia, záruky, záväzky, 
vedľajšie dohody alebo dohody týkajúce sa Softvéru ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. 
Nehľadiac na vyššie uvedené, iné dohody medzi Zmluvnými stranami môžu upravovať 
používanie iných častí Vášho Riešenia BlackBerry. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce 
alebo súčasné ustanovenia, dojednania, komunikácie, vyhlásenia, záruky, záväzky, vedľajšie 
dohody a dohody medzi Zmluvnými stranami, či už ústne alebo písomné, v súvislosti 
s predmetom tejto Zmluvy, a Vy týmto potvrdzujete, že ste sa pri rozhodnutí uzatvoriť túto 
Zmluvu nespoliehali na žiadne z vyššie uvedených.  Táto Zmluva môže byť kedykoľvek doplnená 
na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. S výnimkou prípadu, že to má spoločnosť RIM 
výslovne zamedzené príslušným zákonom, spoločnosť RIM si ďalej vyhradzuje právo eventuálne 
uskutočniť zmeny tejto Zmluvy tak, aby táto  odrážala zmeny zákona alebo požadované zákonom 
(vrátane, ale nielen, zmien s cieľom zaistiť vykonateľnosť tejto Zmluvy) alebo zmeny obchodných 
postupov, pokiaľ takéto zmeny nemajú podstatný vplyv na Vaše práva alebo povinnosti, pričom 
Vás o takejto zmene bude primerane informovať buď v elektronickej forme (ako je to uvedené v 
ustanoveniach tejto Zmluvy o Oznámeniach) alebo uverejnením oznámenia o danej zmene na 
stránke http://www.blackberry.com/legal, pričom Vy by ste mali pravidelne navštevovať túto 
stránku, aby ste sa dozvedeli o takýchto zmenách.  Ak budete pokračovať v používaní Softvéru 
a/alebo Služby dlhšie ako šesťdesiat (60) dní od poskytnutia oznámenia o zmene, potom sa bude 
mať za to, že ste s takouto zmenou súhlasili. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne zmeny 
(zmien), prosím kontaktujte legalinfo@rim.com do šesťdesiatich (60) dní od poskytnutia 
oznámenia o zmene (zmenách), kde Vám budú poskytnuté informácie o tom, aké máte možnosti. 

(i) Súlad so zákonmi.  Ste povinní na vlastné náklady získať a uchovávať v platnosti všetky licencie, 
registrácie a súhlasy, ktoré požadujú vládne orgány alebo príslušný zákon vo Vašej súdnej 
právomoci pre účely uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy alebo akýchkoľvek súvisiacich 
licenčných zmlúv. Konkrétne a aby sa predišlo pochybnostiam, ste povinní dodržiavať všetky 
príslušné zákony a nariadenia a získať všetky potrebné licencie, registrácie a súhlasy od 
kompetentných vládnych orgánov pre dovoz a používanie akéhokoľvek Softvéru, ktorý obsahuje 
komerčné šifrovanie alebo inú bezpečnostnú funkciu požadovanú príslušným zákonom. 
Spoločnosti RIM poskytnete záruky a oficiálne dokumenty, ktoré môže spoločnosť RIM 
pravidelne požadovať za účelom overenia, či si plníte túto povinnosť. 

 
27. Zlúčenie zmlúv.  S cieľom zaistiť, aby: (a) pre BlackBerry PC Software, Softvér BlackBerry Server a 
Softvér BlackBerry Handheld platili zodpovedajúce podmienky, ak je každý z nich používaný ako súčasť Vášho 
Riešenia BlackBerry; a (b) bolo jasné, ktoré licenčné podmienky platia pre Softvér BlackBerry Handheld ak je tento 
používaný ako súčasť Vášho Riešenia BlackBerry, bez ohľadu na spôsobom, akým ste tento Softvér BlackBerry 
Handheld získali VYJADRENÍM VÁŠHO SÚHLASU S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY SPÔSOBOM 
UVEDENÝM VYŠŠIE TAKTIEŽ SÚHLASÍTE, ŽE TÁTO ZMLUVA NAHRÁDZA PREDCHÁDZAJÚCE 
LICENCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV K SOFTVÉRU BLACKBERRY /LICENCIE K SOFTVÉRU 
BLACKBERRY A LICENČNÉ ZMLUVY K SOFTVÉRU BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER A 
AKÉKOĽVEK PREDCHÁDZAJÚCE LICENČNÉ ZMLUVY K SOFTVÉRU BLACKBERRY V TAKOM 
ROZSAHU, V AKOM BY TIETO ZMLUVY BOLI INAK PLATNÉ, K DÁTUMU VYJADRENIA VÁŠHO 



SÚHLASU S TOUTO ZMLUVOU, PRE AKÝKOĽVEK SOFTVÉR, KTORÝ JE SÚČASŤOU VÁŠHO 
RIEŠENIA BLACKBERRY.  
 
Všetky odkazy na Licenciu pre koncových užívateľov k softvéru BlackBerry/Licenciu k softvéru BlackBerry alebo 
na Licenčnú zmluvu k Softvéru BlackBerry Enterprise Server uvedené v dokumentácii alebo v iných zmluvách, 
ktoré máte so spoločnosťou RIM pre Vaše Riešenie BlackBerry, sa budú považovať za odkazy na túto Licenčnú 
zmluvu pre riešenie BlackBerry (s výnimkou, že by takýto odkaz nedával v danom kontexte zmysel, napr. ak, 
podobne ako v tomto ustanovení, je potrebné rozlišovať medzi predchádzajúcimi zmluvami a Licenčnými zmluvami 
k softvéru BlackBerry, odkazy na predchádzajúce zmluvy sa nebudú považovať za odkazy na Licenčné zmluvy 
k softvéru BlackBerry).   
 
Akékoľvek doplnenia alebo dodatky predchádzajúcej Licencie pre koncových užívateľov k softvéru 
BlackBerry/Licencie k softvéru BlackBerry alebo Licenčnej zmluvy k Softvéru BlackBerry Enterprise alebo 
Licenčných zmlúv k softvéru BlackBerry, na základe ktorých Vám spoločnosť RIM dodala akýkoľvek softvér, sa 
budú považovať za doplnenia alebo dodatky tejto Licenčnej zmluvy pre riešenie BlackBerry.   
 
AK MATE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO NEJASNOSTI OHĽADNE PODMIENOK TEJTO ZMLUVY, 
PROSÍM KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ RIM NA ADRESE legalinfo@rim.com. 
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