ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР ЗА РЕШЕНИЕ BLACKBERRY
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ
ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СОФТУЕРА. ТОЗИ ДОГОВОР СЪДЪРЖА РАЗПОРЕДБИ, КОИТО
ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАТ ОТГОВОРНОСТТА НА РИМ КЪМ ВАС ИЛИ КОИТО
ПО ДРУГ НАЧИН ЗАСЯГАТ ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА. В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШАТА
ЮРИСДИКЦИЯ, ТОЗИ ДОГОВОР МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ОТ ВАС ДА АРБИТРАЖ ИЛИ ДА
РЕШАВАТЕ СПОРОВЕТЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ НАЧАЛА, ВМЕСТО ЧРЕЗ СЪДЕБНИ
ПРОЦЕСИ ПРЕД СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ ЧРЕЦ КЛАСОВИ ИСКОВЕ. ТОЗИ
ДОГОВОР НЕ ЗАСЯГА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, ПРИЛОЖИМИ
ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ДОКОЛКОТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ПРАВО НА ТАКИВА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА.
Настоящият Лицензионен договор решение BlackBerry ("Договорът") представлява правно
съглашение между Вас: лично, ако Вие се съгласявате с него в собственото си качество; или, ако сте
упълномощен да придобието Софтуера (както е описан по-долу) от името на Вашето дружество или на
друго лице, между лицето, от чието име действувате (във всеки един от тези случаи, "Вие") и Research
In Motion UK Limited, регистрационен номер на компания. 4022422 ("РИМ"), със седалище и адрес на
управление в 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Великобритания SL1 3XE (наричани заедно "Страните"
и поотделно "Страна"). В контекста на разпространението на Предложения (както са определени подолу), РИМ означава Research In Motion E-Commerce S.a.r.l или друг филиал на РИМ, определен като
дистрибутор на предложения във Вашата юрисдикция на http://www.blackberry.com/legal/rime
("РИМЕ"). Ако използувате Софтуер заедно с Мобилен продукт едновременно в лично качество и от
името на вашето дружество или друго лице, "Вие" ще означава Вие в лично качество за някои изделия
от Софтуера и услугите на РИМ, както и лицето, от чието име действувате за останалите Софтуер и
услуги на РИМ (напр., ако компанията, за която работите, Ви е упълномощила да сключите настоящия
Договор с оглед на употребата на e BlackBerry Ентърпрайз Сървър ("БЕС"), имейл акаунт и
приложения по управления на лична информация BlackBerry ("ПИМ Приложения"), но не Ви е
упълномощила и не носи отговорност за Вашата употреба на друг софтуер или услуги, като Windows
Live Messenger клиентски Софтуер или РИМЕ Магазина, тогава "Вие" означава Вашата компания за
БЕС имейл акаоунта и ПИМ приложенията, като "Вие" означава лично Вие във връзка с Вашата
употреба на Windows Live Messenger клиентски Софтуер и РИМЕ Магазина). По отношение на
лиценза и разпространението на Софтуера, РИМ е или директен, или индиректен лицензиант на: (a)
Research In Motion Limited (“РИМ Канада”) или на едно или повече от нейните дъщерни дружества и
филиали (които дъщерни дружества и филиали заедно с РИМ Канада се назовават в настоящия
Договор “Групата от дружества РИМ”); или (б) трета страна лицензодател на всяко от Групата от
дружества РИМ, вкл. РИМ.
С НАТИСКАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ БУТОН ПО-ДОЛУ ИЛИ С ИНСТАЛИРАНЕТО,
АКТИВИРАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕР, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН
ОТ УСЛОВИЯТА И РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР. АКО ИМАТЕ КАКВИТО И ДА
БИЛО ВЪПРОСИ ИЛИ ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР,
МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С РИМ НА LEGALINFO@RIM.COM.
НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗАМЕНЯ И ИМА ПРИОРИТЕТ НАД ВСЕКИ ПРЕДИШЕН BLACKBERRY
ЛИЦЕНЗ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ /СОФТУЕР И BLACKBERRY ЕНТЪРПРАЙЗ СОФТУЕРЕН
ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ВСЕКИ ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР ЗА РЕШЕНИЕ BLACKBERRY,
ДОКОЛКОТО ТАКИВА ДОГОВОРИ СА ИНАЧЕ ПРИЛОЖИМИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА
ВАШЕТО ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЕКИ
СОФТУЕР, КОЙТО ФОРМИРА ЧАСТ ОТ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ BLACKBERRY (ЗА ПО-ПОДРОБНА

ИНФОРМАЦИЯ, ВИЖТЕ ТЕКСТА ПО-ДОЛУ, ОЗАГЛАВЕН "ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДОГОМОРИТЕ"
(ЧЛЕН 30)).
Връщане.
АКО, ПРЕДИ ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ, В КОЙТО ВИЕ ИНСТАЛИРАТЕ, АКТИВИРАТЕ ИЛИ
ИЗПОЛЗУВАТЕ ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ СОФТУЕРА, ЛИЦЕНЗИРАН С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР,
ВИЕ РЕШИТЕ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРИЕМЕТЕ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР,
ВИЕ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗУВАТЕ НИКАКВА ЧАСТ ОТ СОФТУЕРА И ТРЯБВА: (A)
СВОЕВРЕМЕНО ДА ВЪРНЕТЕ СОФТУЕРА НА РИМ, ДА ГО ИЗТРИЕТЕ ИЛИ ДЕАКТИВИРАТЕ;
(Б) АКО СТЕ ЗАКУПИЛИ ПРОДУКТ НА РИМ, ЧИЙТО СОФТУЕР Е ПРЕДВАРИТЕЛНО
ИНСТАЛИРАН ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА РИМ, СВОЕВРЕМЕННО ВЪРЕНЕТЕ ПРОДУКТА НА РИМ
И СЪПЪТСТВУВАЩИЯ ГО СОФТУЕР, И ИЗДЕЛИЯТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКУМЕНТАЦИЯ И
ОПАКОВКА) НА РИМ ИЛИ НА ОТОРИЗИРАНИЯ ДИСТРИБУТОР НА РИМ, ОТ КОГОТО СТЕ
ПОЛУЧИЛИ ПРОДУКТА НА РИМ И ПРИДРУЖАВАЩИЯ ГО СОФТУРЕ И ИЗДЕЛИЯ; ИЛИ (В)
АКО СТЕ ЗАКУПУЛИ МОБИЛЕН ПРОДУКТ НА ТРЕТА СТРАНА, ЧИЙТО СОФТУЕР Е
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАН ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА РИМ, СВОЕВРЕМЕННО УРЕДЕТЕ
ДЕАКТИВИРАНЕТО НА СОФТУЕРА С РИМ ИЛИ СА ОТОРИЗИРАНИЯ ДИСТРИБУТОР НА РИМ,
ОТ КОГОТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ МОБИЛНИЯ ПРОДУКТ НА ТРЕТАТА СТРАНА И
СЪПЪТСТВУВАЩИТЕ СОФТУЕР И ИЗДЕЛИЯ. Ако, при някое от гореописаните обстоятелства, Вие
сте платили за Софтуера и/или за Продукта на РИМ, който сте закупили заедно с този Софтуер и не е
възможно да използувате Продукта на РИМ без този Софтуер, и представите на РИМ или на
оторизарния дистрибутор на РИМ, от когото сте закупили Софтуера за продуктите на РИМ,
документа, удостоверяващ закупуването от Ваша страна, в 30 (тридесет) дневен срок след датата, на
която сте закупили Софтуера, РИМ или оторизираният дистрибутор ще Ви възстанови цената (ако има
такава), която сте платили за тези изделия. За да Ви бъдат възстановена цената за Мобилни продукти
на трета страна (молим обаче да имате предвид, че за някои Мобилни продукти на трета страна
Софтуерът се предоставя безплатно и съответно може да няма нищо за възстановяване), моля
свържете се с оторизирания дистрибутор на Софтуера за съответния Мобилен продукт на трета
страна. Ако, при някое от гореописаните обстоятелства, не е възможно да Ви бъде възстановена
цената на Софтуера от оторизиран дистрибутор, моля свържете се с РИМ на legalinfo@rim.com.
1.
Определения. Освен ако от контекста не следва другояче, следващите понятия ще имат значението,
дадено им по-долу (и, където това е допустимо от контекста, единственото число ще включва и
множествено, и обратното).
"Ефирни услуги" означава широкообхватни безжични мрежови услуги, други мрежове услуги (вкл.
безжични локални мрежи, сателитни и интернет услуги) и всяка друга уклуга, предоставяна от
Вашият/те Доставчик/ци на Ефирни услуги за съвместно ползуване с Вашето Решение BlackBerry.
"Доставчик на Ефирни услуги" означава всяко дружество, което предоставя Ефирни услуги.
"Оторизирани потребители" означава всеки от долоизброените, на когото дадете разрешение да
използува Софтуера като част от Вашето Решение BlackBerry: (a) всеки от Вашите служители,
консултанти или независими доставчици; (б) всеки приятел или член на семейството, или всяко
лице, пребиваващо във Вашите помощения; и (в) всяко друго лице, оторизирано в писмена форма
от РИМ. Независимо от горепосоченото, настоящият договор не води автоматично до правото да
хоствате Вашия Софтуер BlackBerry Сървър при трета страна. Ако желаете да направите това, моля
свържете се с РИМ на: legalinfo@rim.com.

"Мобилен продукт BlackBerry", също назоваван "Устройство BlackBerry", означава устройство,
изработено от или от името на РИМ, включително всеки смартфон, четец за смарт карти, таблет,
или BlackBerry Presenter, както и всяко друго устройство, изрично упоменато от РИМ на адрес
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla като Мобилен продукт BlackBerry.
"Мобилен софтуер BlackBerry" означава софтуер, собственост на РИМ (състоящ се от: софтуер,
фърмуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен
код, собственост на РИМ; както и Компоненти на трети страни), или всяка част от тях,
предназначена за употребата на Мобилен продукт, който е: (a) зареден в Мобилен продукт,
оригинално доставян от РИМ; или (б) периодично изпращан, разпространяван или предоставян по
друг начин на Вас от или от името на РИМ, за използуване във Вашия Мобилен продукт директно
или чрез магазин на РИМЕ. Примерите за Мобилен софтуер на BlackBerry включват софтуер на
операционната система, собственост на РИМ и приложения, предварително инсталирани на
Мобилен продукт BlackBerry, собственост на РИМ или достъпни чрез РИМЕ Магазина, както и
всеки софтуерен продукт, собственост на РИМ, периодично изпращан, разпространяван или
предоставян по друг начин от или от името на РИМ, специално за използуване в Мобилни
продукти на трети страни.
"Платежна услуга BlackBerry" е платежната инфраструктура, собственост на РИМ, която позволява
закупуването на In-App Продукти, както и други цифрови продукти и услуги чрез РИМЕ Магазина.
"Компютърен Софтуер BlackBerry" означава сотуер, собственост на РИМ (състоящ се от: софтуер,
интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код,
собственост на РИМ; както и Компоненти на трети страни), или всяка част от тях, предназначена за
употреба като част от Решение BlackBerry Solution и само за един краен потребител за употреба и
достъп от персонален компютър по всяко време. Пример за Компютърен Софтуер BlackBerry е
"BlackBerry Десктоп Софтуер", който може да бъде използуван за предоставяне и поддръжка на
синхронизация между Вашия Мобилен продукт и Вашия персонален компютър и предоставя други
функции за управление на десктопа.
"Услуги BlackBerry за Професионален потребител" са Услуги на РИМ, създадени и предложени от
РИМ за предоставянето на потребителите на РИМ на определени функции, предоставени от
сървърния софтуер на BlackBerry, без да трябва потребителите на РИМ да придобиват такъв
сървърен софтуер. Пример за Услуги BlackBerry за Професионален потребител е Интернет услугата
BlackBerry" на РИМ, която позволява на абонатите да: (a) интегрират акаунти на определен
интернет доставчик (ISP) или други имейл акаунти на трети лица за push-изпращане до Вашия
Мобилен продукт; (б) създавата адрес за електронна поща, базиран във Вашия Мобилен продукт; и
(в) имат определено интернет съдържание и услуги. Някои или всички All Услуги BlackBerry за
Професионален потребител може да не се поддържат от Вашия Доставчик на Ефирни услуги. Моля
проверете за достъпността неа услугите при от Вашия Доставчик на Ефирни услуги.
"Сървърен софтуер на BlackBerry" означава сървърен сотуер, собственост на РИМ (състоящ се от:
софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен
код, включително сървърен ивентификатор за протокол на маршрутизация (SRP ID), SRP ключ за
идентификация и всякакви други идентификатори, които РИМ предоставя за ползуване със
специфично копие на сървърния софтуер, собственост на РИМ; както и Компоненти на трети
страни) или част от тях, единично копие от които е предназанечно да бъде инсталирано на
компютър или да бъде достъпно по всяко време от множество Мобилни продукти или персонални
компютри, зависи кое е приложимо. Примерите за Сървърен софтуер на BlackBerry включват
продукта "BlackBerry Ентърпрайз Софтуер", който е предназначен за интегриране и за осигуряване
на връзка между различни корпоративни сървъри на приложения (например съвъри за електронна

поща) и Мобилните продукти, работещи със софтуера "BlackBerry Ентърпрайз", както и софтуерът
"Мобилна гласова система BlackBerry", който е предназначен за предоставяне на офисни
телефонни функции на Мобилни продукти.
"Решение BlackBerry" означава Софтуерът, както и поне едно от следните допълнителни издалия за
употреба съвместно със Софтуера: Продукт на РИМ, Сървърен софтуер на, Мобилен софтуер
BlackBerry, Компютърен Софтуер BlackBerry и/или Услуга(и) на РИМ; заедно с приложимата
Документация.
"Съдържание" означава всички данни, текст, музика, звук, тон на звънене, фотография, графика,
видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация.
"Документация" означава приложимият инсталационен наръчник и всяка друга стандартна
документация, предназначена за крайни потребители, включително всякакви кодекси за поведение,
указания или правила за употреба, подготвени и доставени от РИМ за специфичния тип и версия на
Софтуера, Продукта на РИМ или Услугата на РИМ, включително всякакви инструкции за
безопасност. Документацията, предназначена за крайни потребители и администратори е достъпна
и чрез http://docs.blackberry.com или посредством свързване с РИМ на legalinfo@rim.com. С оглед на
осигуряване на сигурността, Документацията не включва инсталационни наръчници или
документация, предназначена за крайни потребители, продготвена от лица, различни от РИМ или
каквито и да е изменения на документацията, продготвена от лица, различни от РИМ.
"Мобилен продукт" означава: (a) Мобилен продукт BlackBerry; или (б) a Мобилен продукт на Трета
страна.
"In-App Продукт" означава цифрови продукти или услуги, които Ви се продават посредством
Платежна услуга BlackBerry чрез копия от Софтуера или Софтуера на Трети страни, които
купувате от Магазина на РИМЕ.
"Павилион" означава раздел в Магазина на РИМЕ.
"Търговец на Запис” или “MoR" означава лице, което е отговорно за обработване на закупуванията,
идентифицирани по време на закупуването, които може да се различават по тип на плащане,
юрисдикция или Павилион.
"Моят свят" означава хранилище, което Ви позволява да деинсталирате и реинсталирате на Вашия
Мобилен продукт определен Софтуер и Изделия на Трети страни, които закупувате чрез Магазина
на РИМЕ.
"Предложения" означава In-App продукти, както и всяко издели или услуга, достъпни
посредством Магазина на РИМЕ, вкл. всеки Продукт на РИМ, Софтуер, Услуга на РИМ,
Изделие на Трета страна или Услуга на Трета страна, достъпна по този начин.
"Продавачи на предложения" означава лицата и дружествата, които Предложенията за
разпространение посредством Магазина на RIME.
"Платени услуги на РИМ" означава Услуги, за чието получаване Вие или Вашите Оторозирани
потребители трябва да се регистрирате и да платите цена.
"Външни устройства на РИМ" означава брандирани аксесоари или други изделия на РИМ, вкл.
микро SD карти или друга допълнителна памет и слушалки, предназначени да работят съвместно с

Продукт на РИМ.
"Продукт на РИМ" означава всеки от Мобилните продукти BlackBerry Handheld, както и всяко
Външно устройство на РИМ, без какъвто и да е Софтуер.
"Услуга(и) на РИМ" означава всяка услуга, изрично идентифицирана както услуга достъпна до Вас
от или от името на РИМ или филиал на РИМ, включително услуги, определени от РИМ на
http://www.blackberry.com/legal/rimservices като Услуга на РИМ; но фактът, че Услугата на Трета
страна е брандирана и от РИМ, не я прави сам по себе си Услуга на РИМ.

"Магазин на РИМЕ" означава дигитален магазин, собственост на РИМЕ или на филиал на
РИМЕ, различен от "BlackBerry Enterprise Store", чрез който Продавачите на предложения
предоставят Предложения за разпространение на крайните потребители, но за по-голяма яснота
“Магазина на RIME” на включва дигиталния магазин на www. shopblackberry.com, организиран от
Global Solutions, Inc.

"Предложение на Магазина на РИМЕ" означава Предложение, достъпно посредством Магазина на РИМЕ.
"Доставчици на услуги" има значението, дадено в чл. 9(д).

"Софтуер" означава който и да е Мобилен Софтуер BlackBerry, Компютърен софтуер BlackBerry
или Сървърен Софтуер BlackBerry, доставен Ви по силата на настоящия Договор, независимо от
формата, способа или следството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба.
Понятието" Софтуер" не включва Софтуера на Трети страни или Изделията на Трети страни,
независимо дали същите се разпространятват от или от името на РИМ или чрез Магазина на RIME
или по някакъв друг канал, използуващ Платежната услуга BlackBerry Payment Service, или дали
Софтуерът на Трети страни или Изделието на Трети страни придружават, предоставят се заедно с,
или функционират съвместно със Софтуера и/или някоя друга част от Вашето Решение BlackBerry
или Мобилния продукт на Трета страна.
"Компоненти на Трета страна" означава софтуер и интерфейс, за които РИМ придобива лиценз от
Трета страна, за да бъдат инкорпорирани в софтуерен продукт на РИМ или за инкорпориране във
фърмуер в случая на хардуерни продукти на РИМ, или разпространявани като съставна част на този
Продукт на РИМ под марката на РИМ, но не включват Софтуер на Трета страна.
"Съдържание на Трета страна" означава Съдържание, собственост на Трета страна.
"Мобилен продукт на Трета страна" означава всяко устройство, включително мобилно устройство
като смартфон и таблет, различно от Устройство на BlackBerry Device, което работи с Мобилен
софтуер на BlackBerry или с част от него, предназначени и оторизирани за тази цел от РИМ (вкл.,
когато Мобилният софтуер на BlackBerry е предназначен да осигурява достъп до инфраструктурата
на РИМ, РИМ е сключил договор с Вашия Доставчик на Ефирни услуги, оторизиращ достъпа на
устройството на третата страна до РИМ).
"Изделия на Трета страна" означава Съдържание на на Трета страна и Продукти на Трети лица.
"Хардуер на на Трета страна " означава Мобилни продукти, компютри, екепировка, периферни
устройства и всякакъв друг хардуерен продукт, който не е Продукт на РИМ.
"Продукти на на Трета страна" означава Хардуер на на Трета страна и Софтуер на на Трета страна
както и всички други търговски продукти, които не са Продукти на РИМ.

"Услуги на на Трета страна" означава услуги, предоставени от трета страна, вкл. Ефирни услуги,
услуги предсоттавени от трета страна MoR или оператор на плащания, както и всеки уебсайт, който
не се управлява от РИМ.
"Софтуер на на Трета страна" означава самостоятелни софтуерни приложения, собственост на
трета страна, които се предоставят или са другояче достъпни заедно с, на или чрез Продуктите на
РИМ, Софтуера или Услугите на РИМ, както и чрез Магазина на РИМЕ.
"Вашето Решение BlackBerry" означава Софтуера, както и поне едно от следните допълнителни
изделия, които получавате, инсталирате, доставяте или оторизирате другояче и приемата
отговорността за употребата му, съвместно със Софтуера, както е приложимо според
обстоятелствата във Вашия случай: Продукт на РИМ, Сървър софтуер BlackBerry, Мобилен
софтуер BlackBerry, Компютърен софтуер BlackBerry и/или Услуга(и) на РИМ; заедно с
приложимата Документация. Изделията на Трета страна и Услугите на на Трета страна не са част от
Вашето Решение BlackBerry.
"Вашето съдържание" означава всяко Съдържание, което Вие или Вашите оторизирани
потребители представят или правят достъпно по друг начин на Услуга на РИМ или на Услуга на
Трета страна.
2.
Лиценз на Софтуер и Документация. С настоящия Договор върху Софтуера се предоставят права и
не е предмет на продажба. Разрешението Ви да използувате Софтуера зависи от плащането на приложимото
лиценционно възнаграждение, ако такова се дължи. При спазване на условията и разпоредбите на
настоящия Договор, същият Ви дава лично, отменимо, неизключително, непрехвърляемо право на
ползуване, което разрешава на Вас и на Вашите отризирани потребители колективно:

(a)

Ако Софтуерът е Сървърен Софтуер BlackBerry:
(i)
да инсталирате и използувате най-много броя копия (вкл. вирутални копия) на
Софтуера, съответствуващи на лицензионните такси, платени на РИМ или на
оторизиран дистрибутор на РИМ (а ако не се дължат такси за Софтуера на РИМ
или на оторизиран дистрибутор на РИМ, да инсталирате и да използуватя наймного толкова копия, за колкото Ви е предоставено писмено такова право от РИМ
или от негов оторизиран дистрибутор); и
(ii)
да получите достъп за броя Мобилни продукти или персонални компютри, където
е приложимо, съответствуващи на възнагражденията, платени на РИМ или на
оторизиран дистрибутор на РИМ (напр. ако ползувате Софтуер BlackBerry
Ентърпрайз трябва да получите клиентски лицензи за достъп ("ЛКД") за достъп до
Софтуера (а ако не се дължат такси за Софтуера на РИМ или на оторизиран
дистрибутор на РИМ, да се осигури достъп на Мобилните продукти до Софтуера
или персоналните компютри, за които Ви е предоставено писмено такова право от
РИМ или от негов оторизиран дистрибутор); и

(b)

Ако Софтуерът е Мобилен Софтуер на BlackBerry Handheld Software или Компютърен
Софтуер на BlackBerry и:
(i)
е предварително инсталиран върху хардуер, да използувате единственото копие на
този, инсталиран върху хардуера Софтуер; или
(ii)
не е предварително инсталиран върху хардуер, да инсталирате и използувате
Софтуера на съответното количество артикули от приложимия хардуер,

съответствуващи на възнагражденията за Софтуера, платени на РИМ или на
оторизирания дистрибутор на РИМ (а акто не се дължи възнаграждение на РИМ
или на оторизиран дистрибутор на РИМ, да инсталирате и използувате до бройката
копия, за която има дадено разрешение в писмена форма от РИМ или от
оторизиран дистрибутор на РИМ).
Ако получавате Софтуера (или свързаните с него ЛКД) посредством абонамент или като част от безплатно
изпробване, лицензионните права, посочени по-горе, важат само за периода, през който сте заплатили
съответните абонаментни цени или през който сте получили разрешение от РИМ или от оторизиран
дистрибутор на РИМ.
Във всеки случай, лицензиите, получени по силата на настоящия Договор, позволяват на Вас и на
Оторизираните от Вас потребители да използувате или да позволявате употребата на Софтуера или да
имате достъп до Услугите на РИМ само за Вашите вътрешни или лични нужди и само като част от
Вашето Решение BlackBerry. Ако Оторизиран потребител също желае да използува Мобилния
Софтуер BlackBerry като част от друго Решение BlackBerry (т.e. Решение BlackBerry Solution,
състоящо се от продукти, софтуер или услуги, собственост на РИМ, които не са получени,
инсталирани или поръчани оит Вас или от някой, действуващ от Ваше име и Вие сте готови да
разрешите, но не и да поемете отговорност за такава употреба; "Друго Решение BlackBerry"), тази
употреба не е покрита от лицензионния договор и Вие трябва да изискате от Оторизирания потребител
да сключи отделен лицензионен договор с РИМ, който да му/й дава правото да използува Софтуера
като част от Другото Решение BlackBerry. Например, ако Вие сте корпорация и Ваш служител желае
да използува Мобилния Софтуер BlackBerry неговите или нейните лични Услуги BlackBerry за
Професионален потребител или клиентския софтуер Windows Live Messenger и Вие сте готови да
разрешите, но не и да поемете отговорност за такава употреба, тази употреба не се покрива от
настоящия Договор с "Вас" като корпорация и Вие не носите отговорност за нея, при условие че сте
потвърдили на Оторизирания потребител, че той или тя лично е страна по настоящия във връзка с
употребата на този Софтуер като част от Другото Решение BlackBerry. По подобен начин, ако сте
сключили Договор за хостван БЕС достъп, Вашите потребители трябва да сключат Договор, за да
ползуват Сървърния софтуер BlackBerry Ентърпрайз като част от тяхното Решение BlackBerry
Solution).
Актуализации и Надстройки. Настоящият Договор и предоставените по силата му лицензии не включван
никакви права върху: (A) бъдещи надстройки или актуализации на Софтуера или на Софтуера на трета; (Б)
в случай на Мобилен софтуер BlackBerry Handheld, инсталиран върху Мобилен продукт Handheld,
възможността за достъп до приложения, различни от включените в Софтуера; или (В) получаването на нови
или модифицирани Услуги на РИМ. Независимо от гореспоменатото, Софтуерът може да включва
функцията за автоматична проверка за актуализации и надстройки на Софтуера и е възможно да бъде
изискано да актуализирате Софтуера или Софтуера на трета страна, за да продължите да имате достъп до
определени Услуги на РИМ, друг нов Софтуер или Продукти или Услуги на трети страни или до части от
тях. Освен ако Вие или трета страна, с която имате договор за предоставянето на Вашето Решение или на
части от него, не конфигурирате Вашето Решение BlackBerry BlackBerry Solution, така че да се прекрати
предаването или употребата на надстройки или актуализации на Софтуера, с настоящето се съгласявате, че
РИМ може (но не е задължен) да прави такива актуализации или надстройки достъпни за Вас от време на
време. Всички актуализации или надстройки, предоставени Ви от РИМ, ще се смятат за Мобилен софтуер
BlackBerry Handheld Software, Компютърен софтуер BlackBerry, Сървърен софтуер BlackBerry, Услуги на
РИМ или Софтуер на трета страна, в зависимост от конкретния случай.
Бета Продукти. Ако Софтуерът или дадена услуга, дсотъпна последством Софтуера, бъдат определени като
предхождащи търговската реализация и подлежащи на оценяване, "алфа" или "бета" софтуер (съответно
"Бета софтуер" и "Бета услуга"), лицензът за употребата на такъв Бета софтуер или или за достъп до Бета

услуги, предоставени Ви по-горе, важат само за разрешения от РИМ ("Тестови период") и единствено
доколкото това е необходими за да позволи на Вас или на Оторизираните от Вас потребители (не може да
има Оторизирани потребители на Бета софтуер или на Бета услуги, ако сте физическо лице) да тестувате и
предоставите отзивите си на РИМ относно Бета софтуера или Бета услугите, както на Продуктите на РИМ,
предоставени от РИМ за употреба заедно с Бета софтуера или Бета услугите ("Бета хардуер", а заедно с Бета
софтуера и Бета услугите, "Бета продукти"); и ако Бета софтуерът или другите Бета продукти са
предоставени като част от развойна програма на РИМ, да развивате софтуерните приложения за употреба
единствено с приложимия Софтуер или с търговските варсии на Бета софтуера или на другите Бета
продукти, ако и когато те бъдат пуснати на пазара от РИМ. Такъв лиценз ще се прекрати автоматично с
изтичането на Тестовия период, който може да бъде удължен или прекратен от РИМ по всяко време по
негова самостоятелна преценка, но, освен ако не сте в нарушение на настоящия Договор, и ако това е
възможно, РИМ ще положи разумни от търговска гледна точка усилия да Ви уведоми предварително за
всяка промяна в продължителността на Тестовия период. Независимо от Тестовия период, Вие приемате и
се съгласявате, че РИМ може да включи в Бета продуктите технически средства, които да ги направят
неработещи след определен период от време, както и се съгласявате, че няма да заобикаляте подобни
технически средства, нито да се опитвате да го направите. В замяна на предоставения лиценза на Бета
продуктите, Вие се съгласявате, че предоставите на РИМ отзиви за Бета продуктите, по начин, разумно
изискан от РИМ, вкл. текущи отзиви относно сривове и проблеми, изпитани по време на Тестовия период,
без РИМ да Ви дължи каквото и да било обезщетение възстановяване и по такъв начин, че членът,
озаглавен „Отзиви” по-долу, ще бъде приложим по отошение на тези отзиви. По-специално, РИМ може да
поиска от Вас да попълните изследване, свързано със специфичен Бета продукт и Вие се съгласявате да
попълните всяко такова изследване.
Право на възпроизвеждане. Нямате право да разпространявате или променяте Софтуера или което и да е
Съдържание, до което имате достъп като част от Услуга на РИМ, изцяло или частично. Освен доколкото
забраняването на тази дейности от страна на РИМ не е изрично изключено от закона, нямате право да
копирате, възпроизвеждате или размножаавате по какъвто и да е начин Софтуера или което и да е
Съдържание, до което имате достъп като част от Услуга на РИМ, изцяло или частично, освен ако
настоящият Договор, Документацията за приложиматаУслуга на РИМ или отделен писмен договор между
Вас и РИМ или филиал на РИМ изрично не Ви дава това право. За целите на настоящата разпоредба,
"копирам" или "възпроизвеждам" няма да включва копиране на изявления или инструкции на Софтуера,
което се случва естествено по време на нормално изпълнение на програма, когато същата се използува в
съответствие и за целите, описани в Документацията или в хода на изготването на непроменени редовни
резервни копия на Софтуера или на компютъра или системата, на която е инсталиран Софтуерът, в
съответствие със стандартните търговски практики в индустрията. Нямате право да копирате никоя
Документация или част от нея за други цели, освен за Ваша лична или вътрешна употреба и за употреба
съвместно с употребата на Вашето Решение BlackBerry.
3.
Правила за използуване на Решението BlackBerry. В случай че Вие носите отговорност за всички
дейности, свързани с Вашето Решение BlackBerry, се задължавате да осигурите, че:

(a)

Вие и Оторизираните от Вас потребители ще използувате Вашето Решение BlackBerry,
както и отделните му части единствено в съответствие с настоящия Договор, приложимите
закони и подзаконови нормативни актове и приложимата Документация за Вашето
Решение BlackBerry Solution или за съответната част от него;

(b)

Вие имате правата и правомощията да сключите настоящия Договор от свое име или от
името на дружество или друго юридическо лице, или на непълнолетен, както и че сте
пълнолетен;

(c)

Всяка информация, предоставена на РИМ във връзка с настоящия Договор, включително
при регистрацията за употреба на дадена услуга на РИМ, правенето нао поръчка до
Магазина на РИМЕ или извършването на транзакция посредством Платежната услуга на
BlackBerry Payment, и истинско, точно, актуално и пълно, както и че докато Вие или
Оторизираните от Вас потребители продължавате да използувате услуги на РИМ или да
поддържате регистрация, ще актуализирате тази информация, за да я поддържате пълна,
точна и пълна;

(d)

Вие или Оторизирани от Вас потребители няма умишлено, след като сте събрали
сведенията, които разумена личност на Ваше място или на мястото на Оторизирания от Вас
потребител би събрал, да използувате или да позволите на други да използуват Вашето
Решение BlackBerry или част от него самостоятелно или заедно с изделия или услуги на
трети страни по начин, който по обоснованата преценка на РИМ влияе на, уврежда или
засяга неблагоприятно софтуера, хардуера, системата, мрежата, съдържанието или
услугата, вкл. която и да е част от Вашето или на друг краен потребител Решение
BlackBerry, използувани от което и да е лице, вкл. РИМ или Доставчик на ефирни услуги,
или по някакъв друг начин увежда РИМ, Групата от дружества РИМ или техните клиенти,
инфраструктура, продукти или услуги, както и че незабавно ще преустановите тези
дейности, при получаване на уведомление в този смисъл от РИМ;

(e)

Вие и Оторизираните от Вас потребители няма да използувате Вашето Решение BlackBerry
или част от него, за да предавате, публикувате, изпращате, качвате, разпространявате или
разпръсквате каквото и да било неподходящо, очернящо, злепоставящо, обидно,
опозоряващо, клеветническо, непристойно, незаконно или подвеждащо Съдържание.

(f)

Вие и Оторизираните от Вас потребители няма да използувате Вашето Решение BlackBerry
или част от него, за да извършвате или да опитате да извършите престъпление или за да
спомагате за извършването на каквото и да било престъпление или на друго незаконно или
увреждащо деяние, вкл. качване, събиране, съхраняване, изпращане, излъчване, предаване
или правене на достъпна по друг начин на информация или материали, които нямате право
да събирате, съхранявате или правите достъпни, вкл. по силата на закон или договор или в
нарушение на задължение, на право или на закон, защитаващ неприкосновеността на
личността, незаконен хазарт или каквото и да било деяние, което може да доведе до
засягането, нарушаването или присвояването на права върху интелектуална собственост
и/или на други права на собственост, принадлежащи на трети лица (вкл. копиране и
споделян на софтуер или Съдържание, за чието копиране или споделяне Вие и
Оторизираните от Вас потребители нямате права или назаконно заобикаляне на каквито и
да било защити на дигитални права);

(g)

Вие и Оторизираните от Вас потребители няма да използувате Вашето Решение BlackBerry
или част от него, за да качвате, публикувате, изпращате по електронна поща, предавате или
другояче правите достъпни софтуер или Съдържание, съдържащи какъвто и да е (i) вирус,
троянски кон, червей, заден вход, механизъм за изключване, зловреден код, проследяваща
програма, разрушаващ механизъм или шпионски софтуер; или (ii)всеки друг софтуер или
Съдържание, които е вероятно или са предназначени, да (A) имат неблагоприятно
въздействие върху работата на, (Б) направят неизползуваем, повредят или причинят вреди
на, или (В) причинят или подпомогонат неоторизиран достъп или възпрепиятствуват
оторизиран достъп до, или причинят употребата за неоторизирани или неподходящи цели,
на всеки софтуер, хардуер, услуги, системи или данни ("Злонамерени програми") (както и
че, ако узнаете за съществуването на каквато и да е Злонамерена програаи в или във връзка
с с Вашето Решение BlackBerry Solution, ще уведомите своевременно РИМ);

(h)

Вие и Оторизираните от Вас потребители няма да продавате, отдавате под наем, заемате,
прехвърляте или да опитвате да продавате, отдавате под наем, заемате, прехвърляте
Софтуера или никое Съдържание, или част от тях, до които имате достъп като част от
Услуга на РИМ или от Вашето право да използувате Услугите на РИМ или части от тях
(вкл. използуването на сервизно бюро или еквивалентна услуга, използуваща Софтуера) на
други лица или в случай на предварително инсталиран Софтуер, за употреба на друго
устройство, без изричното предварително писмено разрешение на РИМ;

(i)

Вие и Оторизираните от Вас потребители няма да опитвате да получите неоторизиран
достъп до услуги на РИМ, други сметки, компютърни системи или мрежи, свързани с
Услуга на РИМ, посредством хакерство, разбиване на пароли или други способи, да да
получавате или да се опитвате да получавате материали или информация, достъпна
посредством Услуга на РИМ, със способи, които не са Ви предоставени от РИМ
посредством дадената Услуга на РИМ с такава цел;

(j)

Вие и Оторизираните от Вас потребители няма да използувате Вашето Решение BlackBerry
или част от него, за да се представяте за друго лице или дружество, да представяте невярно
или да заблуждавате по друг начин Вашата или на Оторизираните от Вас потребители
връзка с лице или дружество, или да създавате фалшива самоличност, за да заблуждавате
другиет, вкл. фишинг и спуфинг;

(k)

Вие и Оторизираните от Вас потребители ще сътрудничите на РИМ при разследването или
определянето дали е било налице нарушение на този Договор и ще осигурите на РИМ или
на назначен от РИМ независим одитор достъп до помещенията и компютрите, където
Продуктите, Услугите или Софтуерът на РИМ са или са били използувани, заедно с всички
свързани записи. С настоящето Вие упълномощавате РИМ да си сътрудничи с You: (i)
правоохраняващите и правоприлагащите органи при разследването на предполагаеми
закононарушения; (ii) трети лица при разследването на деяния, нарушаващи настоящия
Договор; и (iii) системни администратори като доставчици на интернет услуги, мрежи или
компютърни устройства с цел прилагането на настоящия Договор. Това съдействие
включва предоставяне от страна на РИМ на Вашите или на Оторизираните от Вас
потребители потребителско име, IP адрес или друга лична информация.

4.
Необходими Продукти и Услуги на Трети лица. Вие сте отговорни за осигуряването, че Продуктите
и Услугите на Трети лица (вкл. компютърните системи, връзката с интернет, безжичните мрежи,
криптографските приложения за работния плот и Ефирните услуги), с които изберете да употрябавате
Вашето Решение BlackBerry, отговарят на минималните изисквания на РИМ, вкл. скоростта на обработка,
паметта, клиентския софтуер и наличието на специално предвиден за това достъп до интернет, необходим
за Вашето Решение BlackBerry, съгласно предвиденото в Документацията, както и че употребата от встрана
на Вас или на Оторизираните от Вас потребители не нарушава никакви лицензии, условия, разпоредби,
закони, правила и/или подзаконови нормативни актове отсносно употребата на такива Продукти или
Услуги на Трети лица. В повечето случаи ще Ви бъде необходим необходим достъп до Ефирни услуги, за
да можете да можете да използувате Вашето Решение BlackBerry, включително за видео разговори,
електронна поща и клетъчни телефонни обаждания. Във връзка с използуването на Вашето Решение
BlackBerry може да бъдете таксуван с такси за Ефирни услуги, като Вие се съгласявате, че между Вас и
РИМ, Вие сте отговорен за всички такси за Ефирни услуги, възникнали в резултат от такава употреба.
Вашият Доставчик на Ефирни услуги може да ограничи кои Услуги на РИМ и на Трети лица да Ви бъдат
достъпни. Ако желаете да получите информация кои Доставчици на Ефирни услуги поддържат Вашето
Решение BlackBerry на мястото, където се намирате, поля свържете се с РИМ на legalinfo@rim.com. Можете
да удължите Вашите криптографски приложения за работния плот (като S/MIME Версия 3.0 (или по-късна)
или приложения, базирани на стандартите RFC 2440, като PGP) на Вашия Мобилен продукт BlackBerry,

използуващ Софтуер, но РИМ не доставя криптографски приложения за работния плот, които са Изделия
на Трети лица и, без да се ограничава общото изключване на отговорността в чл. 22, НИТО РИМ, НИТО
НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЕКИ ВЪПРОС, ПОРОДЕН
ИЛИ СВЪРЗАН С ВАШЕТО КРИПТОГРАФСКО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТНИЯ ПЛОТ.
5.

Допълнителни условия.
(a)

От Вас може да бъде изискано да се съгласите с допълнителни условия и правила:
i. с РИМ във връзка с Компоненти на Трети страни (напр. кмпонетни за отворени
източници) или за да използувате определни Услуги или Съдържание на РИМ или
да получите актуализация или надграждане на Продукт или Услуга на РИМ;
ii. с трета страна, за да придобието или използувате Продукт или Услуга на Трета
страна, вкл. за да получите Предложение на трета страна чрез Магазина на РИМЕ,
или да използувате уебсайт на Трета страна;
iii. с MoR, за да направите покупка чрез Магазина на РИМЕ или покупка на Продукт
In-App Product последством Платежната услуга на BlackBerry Payment Service; и
iv. с Доставчик на Ефирна услуга за Ефирни услуги.

(b)

Ако носите отговорност за спазване на даден договор, който сте сключили с трета
страна, и РИМ не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби или щети от
какъвто и да е вид, претърпени в резултат от Вашите отношения с такива трети страни.
Ако не сте сигурни дали РИМ е източникът на дадено Съдържание, изделие, продукт
или услуга, моля свържете се с РИМ на legalinfo@rim.com. Ако имате отношения с
трети страни през интернет или във връзка с Услугите на Трети лица, погрижете се да
бъдете сигурни, че познавате с кого имате отношения, както и че познавате условията
и правилата, свързани с тези уебсайтове, както и че Услугите и Продуктите на Трети
страни, до които имате достъп или получавате, вкл. условия за доставка и плащане,
правила за ползуване, лицензионни правила за крайните потребители, настройки за
защита на личните данни, възможност за връщане на продуктите и настройки по
сигурността, защитващи Вашите лични данни и осигуряващи личната Ви сигурност.
(c) В никакъв случай тези допълнителни клаузи и условия между Вас и третата страна
не могат да обвържат РИМ или да наложат каквито и да било допълнителни
задължения, или задължения несъвместими с клаузите и условията на този договор на
РИМ каквото и да са те, както и между Вас и РИМ, клаузите и условията отнасящи се
за изделията на третата страна и услугите на третата страна в този договор са
приложими и към тези изделия.
(d) До степен, при която към някоя съставна част /компонент/ са приложими
допълнителните клаузи и условия, които ви дават право на употреба, копиране,
разпространяване или модифициране на цялата или на част от тази съставна част на
третата страна по-широко отколкото правата, които са ви предоставени с този договор
за софтуер, в такъв случай единствено до тази степен вие можете да упражните тези
широки права, без да нарушите условията на този договор за останалия софтуер, в
този случай Вие можете да се възползвате от облагите на тези по-широки права. По
отношение на софтуера на трета страна или на услугите, предоставяни от трети страни
(които включват софтуер и съдържание), които са достъпни за вас чрез РИМ, с
изключение на софтуера на трета страна и услугата на трето страна разпространявани
чрез магазините на РИМ (които са посочени в чл. 9), в случай че Софтуера на третите
страни или Услугите на третата страна, не се придружават от различен лиценз или
условия за поддръжка, тяхната употреба е предмет на условията, уговорени в този

договор, като се счита, че те са били софтуер или РИМ услуги (както е приложимо)
които представляват част от вашето Black Berry Решение; при условие че софтуерът
или услугите на третата страна ви е доставен от РИМ „КАКТО Е“ и „НА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ“, без изрични или подразбиращи се условия, потвърждения,
гаранции, представителства или поръчителства, като между вас и RIM, ограниченията
и изключенията от отговорност, условията за ползване и условията за възстановяване,
заложени в този договор по отношение на продуктите на третата страна и услугите на
третата страна, не са приложими за софтуера.Всеки софтуер на третата страна,
изпратен на Ръчното Black Berry и доставен до вас за удобство чрез РИМ и в случай,
че вие искате да получите софтуера на трета страна при други условия, вие трябва да
получите този софтуер на третата страна директно от неговите доставчици.
6. Услуги на РИМ.
(а) Промяна или прекратяване на РИМ услугите. Вие се съгласявате, че РИМ може, без
да носи отговорност към вас, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага
ограничения или да изключва която и да било РИМ услуга по всяко време, временно
или постоянно, с или без предупреждение до вас, при условие че, ако РИМ
преустанови РИМ услугата постоянно (като в този случай вашият лиценз за
използване на Black Berry Handheld софтуер специално направен за достъп до тази
РИM услуга ще бъде преустановен автоматично) и в случай, че вие сте платили за тази
РИM услуга да ви бъде достъпна за определени периоди от време и това не е в
нарушение на този договор, вие имате право да ви бъде възстановена цялата сума или
част от нея, която сте платили на РИM за РИM услугата, както е заложено в
действащата към момента политика на РИM по отношение на възстановяване на РИM
услуга. Това възстановяване, ако е налице, ще бъде ваше изключително право и
отговорност единствено на РИM към вас в случай, че РИM преустанови за постоянно
РИM услугата.
(b) Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, РИM си запазва правото,
а вие съгласявате, че РИM може по своя преценка, периодично да спира достъпа до
РИM или по- друг начин да изважда услугите от експлоатация, в случай на
установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика
и други поддръжки на РИM услугите.
7. Ваш принос и допълнително съдържание.
(а) Обратна връзка. Вие можете да осъществите обратна връзка с РИМ относно вашето
Black Berry Решение. Освен, в случай че РИM даде писменото си съгласие за
противното, вие се съгласявате, че РИM притежава правата на всяка обратната връзка,
коментари, предложения, идеи, концепции и промени, които вие ще предоставите на
РИM по отношение на „Вашето Black Berry Решение“, както и всички свързани с него
права на интелектуална собственост (събирателно „Обратна връзка“) както и че вие
предоставяте на РИM всички тези ваши права, названия и интереси. Вие няма да
предоставяте съзнателни на РИM каквато и да е обратна връзка, която е предмет на
правата на трета страна. Вие се съгласявате да осъществявате пълно партньорство с
РИM по отношение на подписването на последващи документи и извършването на
други такива действия, основателно поискани от РИM потвърждаващи,
обстоятелството че РИM притежава правата върху обратната връзка и даващи
възможност на РИM да регистрира и/или да защити, което и да е свързано с това право
на интелектуална собственост и/или конфиденциална информация.

(b) Съдържание на крайния потребител, Изделия на Трета страна.Вие, а не РИМ сте
изцяло отговорен за Вашето съдържание. РИМ не контролира съдържанието или
Изделията на трета страна, които са ви станали достъпни в качеството ви на крайни
потребители във връзка с тяхното Решение Black Berrry или Услугата на трета страна,
използвани във връзка с тяхното Black Berrry Решение и като допълнение към
основния отказ от права в Раздел 22, РИМ не гарантира прецизността, целостта или
качеството им и не е отговорен за тези Изделия на третата страна.РИМ може да
установи общи практики или ограничения относно употребата на Услугите РИМ,
включително по отношение на обема на Съдържанието, който може да бъде закупен,
максималният период от време през който Съдържанието или съобщението/дисплея
за разговори може да бъде съхранен при която и да било Услуга РИМ / включително
всяка една погрешно запазена услуга/ и/ или времето, през което вие можете да
продължите да използвате или да имате достъп до което и да е Съдържание.Вие
можете да използвате съдържанието, което ви е предоставено от РИМ или клон на
РИМ във връзка с Услугата РИМ единствено за Ваша лична употреба и във връзка със
специални лицензионни клаузи и условия, приложими до Услугата РИМ.Вие не
можете да използвате Съдържанието, което Вие е доставено като част от „ВВМ
Музика“ услуга за тона на звънене. Ограничения от такъв вид, които са ви наложени,
ще бъдат посочени в детайли в документацията, съпътстваща РИМ Услугата, с която
вие трябва да се запознаете чрез преглеждане от време на времена на предстоящите
промени, които могат да настъпят при РИМ.Вие се съгласявате, че РИМ не е
отговорен или задължен, за каквито и да било загуби, заличаване на неоторизиран
достъп или невъзможност за запазване на каквото и да било Съдържание, за което вие
имате нужните права или лицензии, Вие трябва да запазите алтернативно копие на
всяко едно Съдържание, чието съхранение е важно за Вас.
(с) Вашето съдържание. Друго, изрично записано в този договор или приложенията
към него, е че този договор не може да прехвърли на РИМ никакви права на
собственост върху Вашето Съдържание. По отношение на каквото и да е от това
съдържание , което Вие или Ваши оторизирани потребители правите достъпно чрез
включване в публични достъпни уеб сайтове или други публично достъпни начини на
РИМ Услугите, Вие предоставяте на РИМ разпространен из целия свят, доживотен,
неотменим, прехвърлим, безвъзмезден и неизключителен лиценз за употреба,
разпространение, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публично представяне
и публично излагане на това Съдържание като това е основателно във връзка с
осигуряването и управлението на която и да е РИМ услуга и във връзка със което и да
е Съдържание, което Вие или Ваши оторизирани потребители правите достъпно за
всички останали аспекти на Услугите РИМ, Вие предоставяте на РИМ, достъпен по
целия свят, безвъзмезден и неизключителен лиценз за употреба, разпространение,
възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публично представяне и публично
излагане на това Съдържание когато има основателно искане да Ви се достави
Услугата РИМ, и Вие давате гаранция и договаряте и в двата случая, че Вие имате
право да предоставите на РИМ този лиценз.
(d) Нежелано съдържание и продукти на Трето лице.Ви разбирате, че чрез
използването на Вашето Black Berry Решение или Услугата на трета страна, Вие или
Ваши оторизирани потребители можете да бъдете изложени на Съдържание или
Продукти на трети страни, които са, или Вие или Ваши оторизирани потребители
считат, че са, неприятни, нередни или по друг начин нежелателни.РИМ и назначени от
него лица имат право /но не задължение/ по тяхна лична преценка да пресеят, откажат

или премахнат Продуктите на трети страни от която и да било Услуга РИМ.
(е) Родителски контрол и надзор на Възрастни. Части от Вашето Black Berry Решение
или Услугите на трета страна могат да съдържат условия, които ви забраняват да
блокирате или филтрирате определено Съдържание, Услуги РИМ, Услуги на трета
страна или трети страни. Изцяло Ваша е отговорността да избирате и да позволите по
Ваше желание условия от този вид.РИМ не може да гарантира, че тези условия не
съдържат грешки, ще блокират приложимото Съдържание, Услугите РИМ, Услугите
на трета страна или Трети страни, или че няма да бъдат деактивирани или
препятствани от други, имащи достъп до Вашето Black Berry Решение.Ако Вие
разрешите на Вашето дете да слуша, да гледа или да има достъп до софтуера, до
Услугите РИМ, Услугите на трета страни или Продуктите на трета страна на Вашия
ръчен продукт, Ваша е отговорността да прецените дали този Софтуер, Услугите
РИМ, Услугите на трета страни или Продуктите на трета страна са подходящи за
Вашето дете и Вие сте изцяло отговорен за достъпа на Вашето дете до тях и
използването на Софтуера Услугите РИМ, Услугите на трета страни или Продуктите
на трета страна, включително за всички финансови такси или друга отговорност,
възникнала в резултат на тази употреба или достъп.
(f) Премахване на Софтуера или Продуктите на трета страна. Вие се съгласявате, че от
време на време РИМ може да премахне Софтуера или Продуктите на трета страна от
която и да било Услуга РИМ включително от Магазина РИМ или Моят свят, и когато
има законово изискване или Софтуера или Продукта на трета страна пречи, намалява
действието, или действа неблагоприятно, на които и да било софтуер, хардуер,
система или данни, включително, която и да било част от Вашия и/или на други
потребители Решение Black Berry, може да бъде премахнат този Софтуер или Продукт
на трета страна от Вашия ръчен продукт, спрян достъпа до приложимата Услуга РИМ
или Услугата на трета страна за неопределен период от време или да Ви бъде спрян
достъпа по всяко време без предупреждение и съгласно Част 6/а/, Вие няма да
предявите претенции срещу РИМ, в случай че възникне такава хипотеза.
(g) Допълнителни права на анулиране. С изключение на обхвата, позволен от правото,
РИМ си запазва правото по собствена преценка и по всяко време и без
предупреждение до Вас да променя, спира, отменя, прекратява, ограничава, изключва
или спира Вашия достъп или да Ви отстранява от Вашия ръчен Black Berry продукт,
които и да е софтуер или продукт на трета страна, включително да отменя или
отстранява работата на тези материали, които са вече са били инсталирани на Вашия
ръчен продукт и вие няма да заявите претенции срещу РИМ, в случай че възникне
такава хипотеза.
8. Информация за сигурност при използването на технологията.
(а) Физически характеристики. В редки случаи, хората претърпяват припадък или
временно загубват съзнание, поради излагане на бляскава светлина и диаграми, които
често са смятани в технологиите за видео игри. Ако си направил така или си преживял
каквото и да е неразположение, нежелани движения, изтръпвания, вкочанености,
проблеми със зрението по време на използването на технологията в миналото, вие
трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да използвате подобна технология и
трябва незабавно да спрете всяко използване на такава технология, ако симптомите
отново се появят. Във всеки един такъв случай, Вие трябва да се въздържате от
продължителна употреба на технологията за да намалите всеки възможен дискомфорт

или изтощение, включително мускулно, ставно или очно напрежение и трябва отблизо
да наблюдавате Вашите деца при използването на технологията за да се избегнат
възможни проблеми.
(b) Спешни услуги. Характеристиките на видео повикването на софтуера на ръчното
Black Berry не са свързани по между си с обществено включената телефонна мрежа
/PSTN/ не използвайте телефонни номера, за да комуникирате с други уреди, които не
са проектирани или предвидени да бъдат инсталирани за вашите обичайни или
установени телефонни линии. В допълнение, Вие потвърждавате и се съгласявате, че
нито Мобилния глас софтуер Black Berry /“МVS“/ нито характеристиките на видео
разговора са проектирани или предвидени да бъдат инсталирани за Вашите
традиционни фиксирани линии или безжичния мобилен телефон и че те не могат да
бъдат използвани за да заместят повикването на „ 911“, „112“, „999“, „000“ или други
избрани номера, които са предназначени да свързват потребителите с пунктовете,
които отговарят за обществената сигурност или подобни спешни услуги съгласно
местните телекомуникационни закони /“Спешни услуги“/. Повикванията на Спешните
услуги не се проявяват чрез белезите на видео разговора или МVS и могат бъдат
манифестирани само чрез Ръчния продукт Black Berry, където безжичното клетъчно
покритие се осъществава от доставчика на услуги за времеви разговори.Вие сте на
ясно и се съгласявате, че допълнителни споразумения, различни от МVS или софтуера
за функционирането на видео разговора, трябва да имат достъп до Спешните услуги и
че Групата на компаниите на РИМ и нейните служители, директори и работници няма
да бъдат отговорни или задължени, за което и да е нараняване от личен характер,
смърт или вреда, причинени от или във връзка с невъзможността за достъп до
Спешните услуги посредством МVS или функционирането на софтуера на видео
разговора.
9. Магазин/и/ РИМЕ. Следващите допълнителни клаузи и условия са приложими по
отношение на Вас и на използването от Вашите оторизирани потребители на Магазин/и/ РИМЕ:
(а) Приложимост на клаузите към предложенията. Освен ако не е изрично уговорено в
Раздел 9, всички клаузи и условия съгласно този договор по отношение на Софтуера,
РИМ Продуктите, Продукти на Трета страна, Услугата РИМ и Услугите на трета
страна се прилагат за съответстващите видове Предложения. РИМ осъществява всички
електронни сделки на Групата от дружества РИМ съгласно Вашите привилегии и в
съответствие със съдържанието на Предложенията на Рим Магазина за
разпространение и продажби на Продуктите In-App, всички привилегии в този
договор на Рим ще бъдат считани за привилегии на РИМЕ.
(b) Промени. РИМ си запазва правото по собствена преценка да извършва всякакви
актуализации, модификации и настройки на Магазина РИМ без предварително
уведомление включително да променя наличните Предложения, описанията на
Предложенията като клаузите, които, се отнасят за тези промени са приложими само
за в бъдеще.
(с) Място на Предложенията.Въпреки, че Предложението е изложено в Магазина
РИМ, то може да не бъде налично чрез Магазина РИМ във всички държави. РИМ си
запазва правото по своя собствена преценка да отхвърли или по друг начин да
ограничи клаузата за всяка една оферта за физическо или юридическо лице,
пребиваващи в която и да е държава или географска област, както и да използва
технологиите или информация, отнасяща се за Вашия доставчик и / или устройство, за

да установи Вашата принадлежност към държавата или географската област с оглед
улесняването на такъв вид изключения и ограничения. Без да се ограничава
гореизложеното, Предложенията мога да бъдат единствено сваляни, инсталирани
и/или използвани в държавата оторизирана посредством приложимите Клаузи на
Продавача/определени по-долу/ или определени по друг начин от Продавача.
Продуктите In-App са налични в държавите, в които In-App Продукта е наличен, чрез
Предложението на Магазина РИМЕ, който също прави наличен за Вас този продукт.
(d) Непълнолетни.Предложенията са предназначени за индивиди с нужната
правоспособност и способност да дадат правно валидно съгласие за нужната
информация и осъществяването на връзка. Вие се съгласявате да осъществявате надзор
и да носите отговорност за всякакъв вид използване на магазина РИМЕ и закупуване
на Продукта In-App от Ваше име и за Ваша сметка.
(е) Доставцичи на услуги.РИМЕ може да използва различни доставцичи на услуги,
включително да стопанисва други членове на Компаниите от Групата РИМ, да
управлява и да предоставя изпълнение и други услуги за Магазина /ите/ РИМЕ и
Платежната Услуга Black Berry /Доставцичи на услуги/
(f) Трета страна Търговец на Запис. РИМЕ прави налични Магазините РИМЕ за Вас и
за Вашите оторизирани потребители, но не може да бъде Търговец на Запис за всички
Магазини РИМЕ или Павилиони или за всички продажби на Продуктите In-App. Трета
страна Търговец на Запис може да бъде установена по време на покупка в Магазина
РИМЕ или на Продукт In-App, които ви доставят Услуги на Трета страна като
допълнение на допълнителни клаузи и условия, могат да изискват от Вас да имате
сметка в специфичен процесор за плащане, като PayPal, Inc. по начин, чрез който да
можете да осъществите покупката.
(g) Условия на Продавача.Вашето право да използвате което и да е Предложение
разпространено до Вас чрез Магазина РИМЕ, включително Правото Ви на достъп и
използване на което и да е Предложение, което представлява услуга, е предмет на
клаузите и условията на всички договори на краен потребител включително с
Предложението /“ Условия на Продавача“/В случай, че Предложението на Продавача
не предостави Условията на Продавача във връзка с Предложението, тогава Вие се
съгласявате, че използването от Вас на това предложение ще бъде предмет на клаузите
и условията на договор със същите клаузи и условия като на този Договор, като се
счита че Предложението е било Софтуер или Услуги РИМ (което е приложимо) което
представлява част от Вашето Решение Black Berry със следните изменения:
i)Предложението на Продавача ще бъде считано като такова на лицензодател или
доставчик на услуги, (което е приложимо); ii) Предложението Ви е доставено чрез
РИМЕ или негови клонове „каквото е „ и „каквото е налично“ без изрични или
подразбиращи се условия, потвърждения, гаранции, представителства или
поръчителства; и iii) между Вас и РИМЕ се прилагат ограниченията и изключенията от
отговорност и клаузите за възстановяване, залегнали в този Договор за приложимия
вид Предложение на трета страна, но не и за Софтуера или Услугите РИМ.
(h) Предложение за Лична употреба на Ръчното Black Berry и не за Препродажба.
Независимо от която и да било клауза или условие в клаузите и условията на
определено Предложение, Вие се съгласявате и посочвате, че придобивате
Предложенията за своя лична употреба, а не с цел продажба или препродажба и че Вие
ще сваляте, инсталирате и/или използвате предложенията, които са софтуерни

приложения само на собствената софтуерна платформа на РИМ, работеща на Ръчния
Продукт.
(i) Ограничена Поддръжка. По отношение на магазина РИМ и Продуктите на Трета
страна и Услугите на Трета страна, които са достъпни чрез Магазина РИМ, РИМЕ
носи отговорност за :(a) ограничени услуги на поддръжка по отношение на Софтуера и
Продуктите на трети страни само по отношение на свалянето; и (b) поддръжка на
предна линия за технически проблеми, които можете да срещнете по отношение на
Софтуера на Ръчното Black Berry, който улеснява достъпа и употребата на Магазина
РИМ. Моля, обърнете се за помощ към уеб страницата, приложима за Магазина РИМ
за помощни услуги, която е валидна към момента.
(j) Платени актуализирания.В някои случаи РИМ може да направи основни или
времево ограничени версии на Услугата РИМ или на някои артикули от Софтуера
налични за Вас или на устройството както е доставено или чрез Магазина РИМ, но
изискват от Вас да закупите актуализирана версия на Услугата РИМ /или актуализиран
абонамент за Услугата РИМ/ или на такъв Софтуер по начин, по който да получите
допълнителна функционалност или да използвате Услугата или Софтуера РИМ след
определен изпитателен период.
(k)Търговец на Записи и отговорности на РИМЕ за Продукти на Трети страни или
Услуги на Трети страни.Нито Трета страна Търговец на Записи нито РИМЕ има
технически експертизи за Продуктите на Трета страна или Услугите на Трета страна
достъпни чрез Магазина РИМ.Продавачите на Предложения носят отговорност за
гаранциите и поддръжката на Предложенията.Вие ще се ползвате от гаранциите на
Продавачите на Предложения /ако има такива/ за техните Предложения.Гаранциите
ще се различават между различните Продавачи на Предложения и дори между
различните държави на определен Продавач на Предложение. Вие ще трябва да се
обръщате към съответните документи или Условия на Продавача пре- доставени с
Предложението, за да разберете каква поддръжка на Предложението на Продавача е
предоставена при всяко едно отделно Предложение и Вашите права във връзка със
поддръжката и гаранциите. Освен ако не е договорено друго или няма други
изисквания наложени от приложимото право, всяка една от гаранциите предоставени
Ви във връзка с Предложението единствено Ви посочват, че Вие сте потребител а не
Препродавач на тези Предложения. С изключение на обхвата изрично определен от
закона или от политиката на търговците на записи/ ако има такава/ за определения
Продукт на Трета Страна или Услуга на трета страна, нито Търговците на записи, нито
РИМЕ нито действайки от свое име нито като доставчик на Услуга за Търговеца на
записи, имат задължение да доставят каквато и да е операционна или техническа
поддръжка или възстановяване на Продуктите на Трета страна или Услугите на трета
страна, достъпни чрез Магазина РИМЕ.
(l) Възстановяване или Гаранционни права.Ако независимо от клаузите на този
договор, РИМЕ е задължен съгласно приложимото във Вашата държава право да
предложи допълнително възстановяване или гаранционни права за Предложението,
РИМЕ ще предложи такива средства за защита, каквито се изискват съгласно това
право , а където е забранено, РИМ може да избере да достави един или повече
алтернативни Продукти РИМ, Софтуер , Услуги РИМ, Продукти на Трета страна или
Услуги на Трета страна.
(m) Продукти In-App и Платежни услуги Black Berry. Платежните услуги Black Berry

позволяват на Продавача на Предложения да направи дигиталните продукти и услуги
достъпни за Вас чрез Софтуера на Трета страна или Софтуера.Вие потвърждавате, че
Продуктите In-App на трета страна не са складирани в сървърите на РИМЕ и не се
разпространяват чрез Магазина РИМ и Вие се съгласявате, че това е Предложението
на Продавача за тези Продукти In-App и не РИМ носи отговорност за изпълнението на
Вашите поръчки за Продукти In-App и за доставката на Продукти In-App до Вас.
10. Мой свят. След като веднъж сте свалили които и да е Софтуер или Продукт на трета страна
чрез Услуга РИМ или Услуга на Трета страна, това ви прави отговорни и нито РИМЕ, нито нейните
клонове ще носят отговорност за каквито и да било загуби, унищожаване или вреди на тези обекти.
Хранилището Моят свят ви дава възможност да деинсталирате и преинсталирате определен Софтуер
и Продукти на Трета страна на Вашия Ръчен Продукт Black Berry както по-нататък е определено в
действащите правила за Моя свят.
11.Интелектуална собственост. Нито Вие, нито Вашите оторизирани потребители не
придобиват с настоящето право на собственост, някаква собственост или дялово участие от или за
която да е интелектуална собственост или други права на собственост, включително патенти,
проектиране, търговски марки, авторско право, права върху бази данни или права върху всякаква
поверителна информация и търговски тайни, за или във връзка с Вашето Решение BlackBerry, или коя
да е част от същото, включително Съдържанието, което ви е достъпно чрез РИМ или неговите
клонове и съответно техните доставчици като част от Услугата РИМ съгласно този Договор. Освен
това, не може да придобивате никакви лицензионни права за или във връзка с Вашето Решение
BlackBerry или някоя част от него, или за което и да е Съдържание, което Вие достъпно чрез Услугата
РИМ, различни от правата, които са Ви специално лицензирани по силата на това Договор, в
свързаната с него документация, или някое друго взаимно договорено в писмен вид Договор, каквото
Вие можете да имате с РИМ. По силата на това Договор не се предоставя никакво право на
собственост и/или някакво право на собственост (ако има такова) за РИМ продуктите и никакво право
на собственост на всеки един Бета Хардуер не преминава при Вас с този договор.Всякакви права,
които не са изрично предоставени с настоящето са специално запазени.
За по-голяма яснота, независимо че на друго място в това Договор може да е посочено нещо друго,
при никакви обстоятелства лицензите предоставени за Софтуера не могат да бъдат удължавани, нито
да бъдат разглеждани като удължени по отношение на каквито и да е Услуги на Трети страни или на
Продукти на Трети страни, независимо дали разглеждани самостоятелно или в съчетание с Вашето
Решение BlackBerry, и без това да ограничава общото действие на посоченото по-горе, при никакви
обстоятелства, лицензите предоставените с настоящето не могат да се тълкуват по начин, при който
доставчик на такива Трети страни или Артикули на Трети страни да е в състояние да заявява успешно
ползването на такива Услуги на Трети страни или Продукти на Трети страни, независимо дали във
връзка с цялото или с част от Решението BlackBerry или на база на самостоятелно ползване, и без да се
ограничава гореизложеното, в никакъв случай лицензите предоставени съгласно този договор няма да
бъдат считани като такива, че всеки доставчик на Услуги на Трета страна или Продукти на Трета
страна да има възможност успешно да определя такава употреба на тези Услуги на Трета страна или
Продукти на Трета страна, нито във връзка с цялото или с част от Решението BlackBerry или на
самостоятелно основание са лицензирани като патенти на РИМ с позоваване на обстоятелството, че
Софтуерът е лицензиран с настоящия Договор. Софтуерът, включително всички копия, които могат да
бъдат направени на Софтуера, е само лицензиран и не е продаден на Вас, при което Софтуерът, цялата
Документация и всяко Съдържание, което Ви е доставено чрез РИМ или неговите клонове като част от
Услугата РИМ и всички сайтове, които осигуряват достъп до всякакви Услуги са защитени от
канадското, американското и международното законодателство за авторски права и патентно право,
както и от клаузите на международните споразумения. При нарушаване на права на интелектуална
собственост законът предвижда особено тежки санкции, поемане на гражданска както и на
наказателна отговорност. С настоящето давате своето съгласие, че нищо от това Договор няма да

окаже отрицателен ефект върху някакви права и да причини иск за някакво удовлетворение,
включително, но без да се ограничава до, налагане на забрани, каквито РИМ и всеки доставчик на
Съдържание за Услугата РИМ може да предяви по силата на приложимото законодателство във връзка
със защита на интелектуална собственост на RIM или на доставчиците на Съдържание или други
права на собственост.
12. Ограничения за износ, внос и ползуване и Лицензи на Правителството на САЩ
С настоящето потвърждавате и приемате, че Продуктите и Софтуерът на РИM могат да
включват технологии за кодиране, и не могат да бъдат изнасяни, внасяни, ползвани, прехвърляни или
ре-експортирани, освен ако това е в съответствие с приложимите закони и наредбите на съответните
държавни органи. С настоящето Вие заявявате, че : (A) доколкото можете да прецените Вие
отговаряте на условията за получаване на Продукта/ите/ РИМ и Софтуера, съгласно приложимото
право; (В) няма да ползвате Продуктите и Софтуера на РИM за разработване, производство,
управление, поддръжка, съхранение, откриване, идентифициране или разпространение на химични,
биологични или ядрени оръжия или на техни ракетни системи носители, нито за материали и
оборудване, които могат да бъдат ползвани за такива оръжия или препродавате или изнасяте на когото
и да било и на което и да е юридическо лице, което осъществява такава дейност; и още (C) давате
своите уверения и гаранции, че Оторизираните потребители на Продукта/ите/ и на Софтуера на РИM
също ще съблюдават посочените тук по-горе ограничения. Независимо от каквито и да е споразумения
с трети страни или разпоредбите на закона, на някоя наредба или политика, ако представлявате
агенция от правителството на Съединените американски щати, Вашите права по отношение на
Софтуера не могат да надвишават правата предоставени по силата на това Договор, освен ако изрично
не се договорите с РИM за това, с писмено Договор между Вас и РИM подписано от Главния
Оперативен Директор или от Главния Изпълнителен Директор на РИM.
13.Сигурност, Сметки и Пароли. Вие давате съгласието си да поемете цялата отговорност за
установяването на подходящи мерки за сигурност за контролиране на достъпа до Вашия Ръчен
Продукт и компютърната система, с която той оперира. Без да се ограничава гореизложеното, Вие се
съгласявате да изберете силни пароли, и да поддържате сигурността и конфиденциалността на всички
пароли, използвани за достъп до Вашето Решение BlackBerry или на част от него, включително
паролите използвани за достъп до всеки акаунт, създаден във връзка с Вашето Решение BlackBerry.
Вие се съгласявате по – нататък, че носите отговорност за всяко едно действие, осъществено при
използването на Вашите Пароли, или от или чрез Вашия акаунт, включително за всички финансови
задължения или други задължения, възникнали във връзка с тези действия. Вие се съгласявате
незабавно до уведомите РИМ за всяка една неоторизирана употреба на цялото или на част от Вашето
Решение BlackBerry, включително всички пароли на цялото или на част от Вашето Решение
BlackBerry, чрез осъществяване на контакт с Поддръжката на Клиенти на РИМ ( информацията за
контакт се намира на www.blackberry.com/ support) РИМ може да предприеме такива действия,
каквито счита за подходящи след получаването на това уведомление, но няма задължението да
предприеме каквито и да било действия. Вие се съгласявате, че уведомявайки РИМ, както е посочено
по-горе, не сте освободени от отговорност за всички Ваши действия във връзка с използването на
Вашите пароли, или от или чрез Вашите акаунти.
14.

Подмяна на Загубени/Откраднати устройства; Резервни копия/Изтриване на данни

(a)

Загубени/Откраднати устройства. Ако мислите, че Вашият Мобилен продукт е бил
откраднат, следва да се свържете с правоохранителните оргави. Ако Вашият Мобилен
продукт е загубен или мислите, че е загубен и сте регистрирали Вашия Мобилен продукт с
Услуга на РИМ, като Защита BlackBerry, която предоставя локализиране на устройството,
заключващи или изтриващи от разстояние данни функции, трябва да използувате тази

Услуга на РИМ, за да опитате до локализирате или изтриете или заключите от разстояние
Вашия Мобилен продукт. Независимо от предходното и без ограничение на общите
ограничения на отговорността в чл. 22, РИМ и филиалите му не могат да осигурят: (i)
наличността, точността, пълнотата, надеждността, или навремеността на данните за
местоположението или на каквито и да е други данни, получени чрез такива услуги за
локализиране, или (ii) че дистанционното изтриване, дистанционното заключване или
друга функционалност на тези услуги ще бъде осъщедствена успешно, тъй като по времето
на заявката Ефирните услуги на Вашия Доставчик на ефирни услуги, състоянието на
Вашия Мобилен продукт и системните паламетри не могат да бъдат известни.
(b)

Резервни копия/Изтриване на данни. РИМ препоръчва, при условие, че имате нужните
права и лицензи за това, да правите редовни резервни копия на всички електронни
съобщения, Съдържание и Софтуер на трети страни, закупен от Вас и/или на другите
данни на Вашия Мобилен продукт, тъй като в много случаи не се съхраняват и не им се
правят резервни копия по друг начин от страна на РИМ. Ако прехвърлите Вашия Мобилен
продукт (по начин, позволен от настоящия Договор) по каквато и да епричина, вкл. във
връзка с обслужването на Вашия Мобилен продукт, освен ако не изтриете всички данни от
Вашия Мобилен продукт и не премахнете цялата допълнителна памет, тези данни ще бъдат
достъпни за лицето, което получи този Мобилен продукт. Ако Вашият Мобилен продукт
Ви бъде върнат, след като е бил изтрит и прехвърлен, напр. от сервиз, ще трябва да
преинсталирате всеки софтуер, който не е бил първоначално доставен заедно с Мобилния
продукт.

(c)

Устройство за прекъсване на връзката. Някои Услуги на РИМ, като Защита BlackBerry и
Интернет услуга BlackBerry, Ви позволяват да прекъснете връзката на Вашия Мобилен
продукт с тази Услуги на РИМ. Ако Вашият Мобилен продукт бъде загубен, откраднат,
прехвърлен от Ваша страна по каквато и да била причина или ако не желаете Вашият
Мобилен продукт да бъде свързан с такава (такива) Услуга(и) на РИМ, Вие сте отговорен
за прекъсването на връзката на Вашия Мобилен продукт с такава (такива) Услуга(и) на
РИМ.

15.
Поверителност и Забрана за Обратно инженерство. Вие признавате и се съгласявате, че
Вашето Решение BlackBerry Solution е било: (a) разработено с цената на значително време и разноски
то страна на РИМ и/или на Групата дружества РИМ; и (b) че Продуктите, Услугите, Софтуерът на
РИМ и свързаните с тях ЛКД, вкл. Бета Продуктите, съдържат поверителна информация, вкл.
търговски тайни на РИМ, Групата дружества РИМ и съответните им доставчици. Без да се
ограничава горното, за Бета Продуктите, поверителната информация включва външния вид, „виж и
почувствувай”, работата, спецификациите, съставките и функционалността на софтуера и хардуера,
която информация не може да бъде обсъждана или показвана публично от Вас или от Оторизирани
от Вас потребители по никакъв начин, докато не бъде реализирана по търговски начин от РИМ.
Настоящият Договор не Ви дава право да получите от РИМ, неговите филиали или дистрибутори
никакви сорс кодове за Софтуера, Услугите на РИМ, Продукти и Услуги на Трети страни и, освен
доколкото на РИМ не е изрично забранено от закон да забранява такива дейности, Вие се
съгласявате, че нито Вие, нито Оторизираните от Вас потребители няма да променяте, изменяте,
създавате производни продукти, превеждате, обезобразявате или прилагате Обратно инженерство на
Софтуера и/или свързани с него ЛКД, Услуги на РИМ или пПродукти и Услуги на Трети страни или
да се опитвате да правите това, или да позволявате, приемате, или насърчавате друго лице да прави
това. За целите на настоящия Договор, „Обратно инженерство” включва всяко действие на обратно
инженерство, превеждане, разглобяване, разграждане, декодиране или деконструиране (вкл. всеки
аспект на обратно инженерство като "изхвърляне на РАМ/РOM или постоянно съхраняване",
"кабелно или безжично проследяване на връзки" или "черна кутия") данни, софтуер (вкл.

интерфейси, протоколи и всякакви други данни, използувани съвместно с програми, които могат или
не могат технически да се смятат за софтуерен код), услуга или всякакъв метод или процес на
придобиване или преобразуване на информация, данни или софтуер от една форма в друга, годна за
четене от човек, форма.
16.
Срок. Настоящият Договор ще бъде в сила, докато Вие сте съгласни да бъдете обвързан от
условията и разпоредбите му (описани в преамбюла по-горе) и ще остане в сила, освен ако не бъде
прекратен в съответствие със съдържащите се в настоящия Договор разпоредби.
17.

Средства за правна защита и прекратяване на Договора

В допълнение на всички други права и средства за правна защита, изложени в този Договор:
(а)
Ако Вие или Оторизираните от Вас Потребители нарушат този Договор, РИМ или
негов представител, може, но не е задължен, да предприеме съответни деиствия. Такива
действия може да се състоят във временно или постоянно отстраняване на Съдържание,
блокиране или частично блокиране на Интернет достъп, и/или незабавно спиране или
прекратяване на този Договор и всяко друго лицензионно споразумение между Вас и РИМ
частично или на целия Пакет Решение BlackBerry, и на всички услуги предоставяни от Трети
страни и използвани съвместно с Пакетa Решение BlackBerry.
(b)
РИМ може, наред с другите си права и средства за правна защита, предоставени от
това Споразумение или от закона, (i) да прекрати незабавно този Договор и всяко друго
лицензионно споразумение между Вас и РИМ, за всяка част на Пакетa Решение BlackBerry,
използуван от Вас или Упълномощените от Вас Потребители на Софтуера, при нарушение на
това Споразумение или Допълнително споразумение към него, или друго Споразумение, което
е в сила с РИМ, или с партньор на РИМ включително, при неплащане на таксите, които са
дължими и изискуеми в рамките на (30) дни; и/или (ii) прекрати осигуряването на РИМ услуги
към Вас или Упълномощените от Вас Потребители по отношение на Пакетa Решение
BlackBerr. В случай, че сте предоставили на РИМ, точна информация за контакт с Вас, РИМ
ще положи адекватни търговски усилия да Ви изпрати предизвестие за прекратяване.
(c)
Ако Мобилният Софтуер BlackBerry, е предназначен да Ви дава достъп до определена
Услуга(и) на Трета страна, и такава Услуга(и) на Трета страна не е достъпна за Вас по някаква
причина, РИМ може, но не е задължен, да прекрати Вашия лиценз за използване на този
Мобилен Софтуер BlackBerry, по всяко време, с или без предизвестие за прекратяване. Ако сте
платили за Мобилен Софтуер BlackBerry и не сте в нарушение на Договора, Вие имате право
на възстановяване на цялата или част от сумата, която сте платили на РИМ за този Мобилен
Софтуер BlackBerry, според тогавашната актуална политика на РИМ за Мобилен Софтуер
BlackBerry. Възстановяване на сумата, ако има такова, е Ваше изключително право и
еднолична отговорност на РИМ към Вас, в случай на прекратяване на такъв лиценз.
(d)
В допълнение, РИМ може да прекрати този Договор и/или незабавно да спре да
осигурява Услуга(и) без каквато и да е отговорност към Вас или Упълномощените от Вас
Потребители, ако РИМ бъде възпрепятстван да осигурява каквато и да е част от Услугата или
цялата Услуга по силата на закон, подзаконов акт, изискване или съдебно постановление,
издадено в каквато и да е форма от съдебен или друг правителствен орган, или ако е получено
известие от правителствена агенция или отдел, че на РИМ не се разрешава да осигурява
каквато и да е част от Услугата или цялата Услуга. Настоящото не бива да се тълкува в
смисъл, че се изисква от РИМ да търси освобождаване от задълженията си по силата на такива
закони, норми, разпоредби или ограничения, или да търси юридическо преразглеждане на

случая, или да обжалва пред по-горна инстанция никакво разпореждане на съда. Ако е
възможно, РИМ ще използва всички разумни усилия, за да Ви изпрати (30) дневно
предизвестие, в случай на спиране или прекратяване на Услугата.
(e)

Освен ако това не е изрично предвидено тук, РИМ няма да носи никаква отговорност към
Вас или към Оторизираните от Вас потребители, породена от или свързана с
прекратяването на настоящия Договор или на правата и лицензиите, предоставени по
силата му в съответствие с настоящия Договор.

(f)

Прекратяването на настоящия Договор от страна на РИМ млиза в сила без да е необходимо
получаването на каквото и да било съдебно или административно разрешение, съгласие
или каквото и да било решение във Вашата юрисдикция от страна на РИМ.

18.
Последици от прекратяването. При прекратяване на настоящия Договор или
преустановяване на Услуги на РИМ към Вас, независимо от причината: при изтичане на абонамента
Ви, на безплатен пробен период за Софтуера или Услугата, при изтичане и прекратяване на тестови
период за Бета Продукти: (а) Вие следва веднага да преустановите всяка употреба на Софтуера и
Услугите на РИМ. В случай, че настоящият Договор не е прекратен, продуктите на Софтуера, за които
е лиценза, в конкретния случай предоставяне на Услуги на РИМ, изтичат или бъдат прекратени,
следва да върнете всички копия на този Софтуер, при Бета Продукти- целия Бета хардуер, които са
във Ваше притежание или контрол или на Оторизираните от Вас Потребители; (б) РИМ има право да
блокира всяко предаване на данни към и от такъв Софтуер и/или Услуги, без да ви уведомява. При
прекратяване на който и да е Ваш акаунт към РИМ, Вие упълномощавате РИМ да изтрие всички
файлове, програми, данни и е-мейл съобщения, свързани с този акаунт, без да ви уведомява. Вие
дължите плащане на всички такси към РИМ (включително основателно начислени адвокатски
хонорари и такси) и свързаните с тях разходи, които са изразходвани или направени от РИМ при
прилагането на правата му по този договор. Независимо от изложеното по-горе, поради естеството си,
може да е невъзможно да върнете Софтуера, защото той е интегриран в хардуер, който е Ваша
собственост (Пр. Мобилен продукт), и/или Софтуера може да бъде инсталиран на настолен компютър
или сървър, в такъв случай всичко, което може да върнете, е по-нататъшно възпроизведено копие на
Софтуера. При тези обстоятелства, моля, свържете се с РИМ на legalinfo@rim.com за по-нататъшни
инструкции.
19.
Обезщетение/Отговорност. С настоящето се задължавате да обезщетите, и да
предпазвате РИМ и корпоративната група на РИМ, подразделенията на РИМ, доставчици,
правоприемници, агенти, оторизирани дистрибутори (включително Доставчици на Ефирни услуги) и
правоприемници, както и всеки от техните директори, ръководители, служители и независими
изпълнители (всеки, от които се явява: "Обезщетена страна на РИМ") невредими срещу всякакви
искове, щети, загуби, разходи и разноски (включително, но без да се ограничава до, основателно
начислени адвокатски хонорари и такси), направени от Обезщетената страна на РИМ, и при
възникване на иск от Обезщетената страна на РИМ, следва да защитите за Ваша сметка искове на
трети страни или образувано производство срещу Обезщетената страна на РИМ, произтичащи от:
(а) нарушение на патенти или друг вид интелектуална собственост или права на собственост,
възникнали поради съчетаване със, или ползване на някакво устройство (различно от Мобилен
продукт BlackBerry), система или услуга във връзка с Решение BlackBerry или част от същото; (б)
щети възникнали поради нарушение от Ваша страна на настоящият Договор или на Допълнително
Споразумение към него. Никакво обезщетение, предвидено да бъде предоставено от РИМ,
понастоящем, няма за цел, нито може да бъде тълкувано като такова, с изключение на случаите на
друго обезщетение, предоставено по настоящият Договор, предвидено по закон или от капитала на
дружеството, при което обаче всички такива обезщетения следва да бъдат кумулативни.

20. Ограничени гаранции.
(а) Софтуер.
(i) За случаите, когато в срок от 90 (деветдесет) дни от доставяне на Софтуера ("Гаранционния
срок"), Софтуерът, предоставен от РИМ или от някой оторизиран дистрибутор на РИМ не може да
изпълнява функциите, посочени в стандартната Документация за крайния потребител
("Спецификациите"), когато е ползван в съответствие с посоченото от РИМ в приложената
Документация, за конкретния тип и версия на Софтуера във връзка с други непроменени части от
Вашето Решение BlackBerry, РИМ следва, по своя преценка, да положи разумни усилия и да коригира,
или да Ви предостави решение за този проблем (което коригиране или пренастройка може да Ви бъдат
предоставени по основателна преценка на РИМ в някоя от съответните форми, включително по време
на телефонна или е-мейл поддръжка за клиенти, в която Ви се предоставя, общодостъпна версия на
софтуер за отстраняване на неизправности, от уеб-сайта на РИМ или в някакъв друг вид, по който
РИМ Ви инструктира), или Ви предостави възстановяване на еднократните такси, които сте заплатили
за съответния Софтуер, ако сте прекратили ползването на Софтуера и медията, за която е предоставен
Софтуера, и целият комплект заедно опаковката, бъдат върнати на РИМ в съответствие с обичайния
механизъм за гаранционно връщане (което може да се извърши чрез Вашият Доставчик на Ефирни
услуги, ако има такъв, или на мястото на закупуване) в рамките на Гаранционния срок, заедно с
доказателства за закупуване.
(ii) Независимо, че това може да влиза в противоречие с нещо друго посочено в това Договор,
актуализациите, подобренията и Бета Софтуера, които Ви се предоставят безплатно се предоставят
"КАКТО СА," без каквато и да е гаранция.
(iii) Актуализациите и подобренията, за които сте заплатили допълнителни лицензионни такси,
са предмет на гаранция, посочена по-горе за срок от деветдесет (90) дни от датата, на която
актуализацията за съответния Софтуер е била предоставена.
(iv) Горното задължение не следва да се прилага за случаите, когато Софтуерът не може да
изпълнява функциите, посочени в Спецификациите, което се дължи на: (а) ползване на Софтуера по
начин, който е несъвместим с Вашите задължения заложени в съответните Раздели на това Договор,
включително, инструкциите за безопасност, посочени от РИМ в Документацията и приложими за
конкретния тип и версия Софтуер; (б) повреда или друга неизправност, свързани с който и да е
хардуер (включително такива, произтичащи от дефектни Продукти на Трети страни), мрежа,
софтуерна или комуникационна система (ремонт на дефектни Мобилни Устройства BlackBerry са
предмет на гаранцията и/или споразумения за поддръжка за тези продукти на РИМ), или (в) на
някакви външни причини, касаещи Софтуера, включително медия, на която се предоставя Софтуера,
като напр. инциденти, бедствия, токови удари, пожари, наводнения, мълния, порой или бури,
отстраняване на грешки причинени от програми, невключени в Софтуера, или дефекти, които се
дължат на корекции и модификации, неоторизирани от РИМ.
(v) С оглед уточняване на нещата, освен ако по приложимото законодателство не е предвидено
нещо друго, тази гаранция се отнася за Мобилния софтуер на BlackBerry в новите Мобилни продукти,
и не се отнася за Мобилния софтуер на BlackBerry, окомплектован с ползвани или преоборудвани
Мобилни продукти.
(vi) Няма никаква гаранция за безплатност при сваляне на допълнителни елементи на
Софтуера след покупката, или на безплатен Софтуер на BlackBerry сървър. За случаите, когато някой
компонент от такъв Софтуер покаже неизправности при работа в съответствие с комплектованата към
него Документация в рамките на 90 (деветдесет) дни от датата, на която сте инсталирали Вашия
Мобилен Продукт или компютър, в зависимост от конкретния случай, може да се свържете с РИМ,
при което РИМ поема задължението да определи поддръжката, ако се предвижда такава, за този
Софтуер (като тази поддръжка може да Ви бъде предоставена по абсолютната преценка на РИМ за
това, в някоя от съответните форми, включително в хода на телефонна или е-мейл поддръжка, чрез
общодостъпни софтуерни инструменти за поправка или пускане в експлоатация, от уеб-сайта на РИМ
или под някаква друга форма, съгласно указанията на РИМ за това).

(vii) С настоящото приемате и давате съгласието си, че когато този Софтуер е проектиран да
Ви осигури достъп до Продукти на Трети страни или Услуги на Трети страни, РИМ МОЖЕ ДА
РАЗПОЛАГА С ОГРАНИЧЕН ИЛИ ДА НЯМА КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА,
РАБОТАТА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТТА НА ТАКИВА ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ
УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И МОЖЕ ДА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСИГУРИ ПОПРАВКА ИЛИ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА, КОНСТАТИРАНА ПРИ ТОЗИ СОФТУЕР. РИМ не гарантира
Продукти на Трети страни или Услуги на Трети страни, както и във връзка с тях, Вие трябва да се
обърнете към доставчика на тези Продукти на Трети страни или Услуги на Трети страни за
гаранционни условия. Гаранциите варират между доставчиците и дори между юрисдикциите за
определен доставчик. Трябва да се обърнете към съответната документация или гаранционни условия
на доставчик, за да разберете каква помощ даден доставчик предлага за всяка конкретна позиция или
услуги, и Вашите права във връзка с съответната поддръжка и гаранции.
(viii) Този раздел задава изключителните задължения на РИМ и на Вашите изключителни
обезщетения по отношение на Софтуера и всякакви дефекти, грешки, проблеми или нарушение на
гаранцията за Софтуера, посочени тук.
(b)
Продукт (и). Ограничената гаранция, ако се предоставя такава, за Продукт на РИМ
("Ограничена гаранция за продукт") се дава с приложената към същата Документация. Ограничената
гаранция за продукт представлява изключителна гаранция за всеки Продукт на РИМ, продаван при
условията на това Договор, и задава Вашите изключителни средства за защита по отношение на
Продуктите на РИМ или каквито и да било нарушения на Ограничената гаранция на Продукта. Бета
хардуер се предоставя във вида "КАКТО Е" и без каквато и да е гаранция. Посочените по-долу
параграфи на това Договор, Раздел "Общи" (Раздел 29) са включени по нататък с препратка към
условията на Ограничената гаранция за Продукта, с измененията и допълненията според изискванията
до степен, в която това е необходимо за приложение за Ограничената гаранция на Продукта: "Откази
при неустойка"(Раздел 29 (б)),"Последствие"(раздел 29 (в)),"Незвисимост на действие"(раздел 29
(д)),"Език"(раздел 29 (е)) и" Цялостно Договор" (раздел 29 (з)). От момента на приемане на това
Договор, съгласно посоченото по-горе, Вие се съгласявате, че сте се запознали с текста от
Ограничената гаранция на Продукта и сте съгласни с условията посочени в същата. За по-голяма
яснота, с изключения до степен, в която това се изисквана според действащото законодателство,
"Ограничена гаранция за Продукт" се прилага само за нови Продукти на РИМ, при което само
балансът от тази Гаранция (ако има такъв), се отнася за съответните обновени РИМ Продукти.
21.
Следгаранционна поддръжка. Ако желаете да получите поддръжка от РИМ след
изтичане на Гаранционния срок, може да се свържете с РИМ на е-адрес: sales@blackberry.com (или на
всяко друго място, което е указано на уеб-сайта: http://www.blackberry.com/legal/), както и с Вашия
Доставчик на ефирни услуги. Ако има трета страна, която да е приемник на Софтуера от Ваше име
("Страната приемник") и имате желание Страната приемник да получи от Ваше име услуги по
поддръжка на Софтуера от РИМ, то в този случай Вие или Страната приемник трябва да сключите
договор за поддръжка на място с РИМ за конкретните елементи на Софтуера, посочени в
регистрацията Ви като Упълномощени Потребители, при което текущо и периодично следва да
актуализирате Софтуера приет от Ваше име с изпращане на е-мейл адрес: sales@blackberry.com (или
всяко друго място изброено на сайта http://www.blackberry.com/legal/) като посочите Софтуера, броя
копия, които сте лицензирали, заедно с SRP идентификация и CALs лицензионните споразумения,
когато това е приложимо. Не всички Телекомуникационни Доставчици предлагат поддръжка на
Решение BlackBerry.
22.Общи условия.
ЗАКОНИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ПОТВЪРЖДЕНИЯ, ПОРЪЧИТЕЛСТВА,
УВЕРЕНИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В ДОГОВОРИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДО СТЕПЕН ДО
КОЯТО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОГАТ ДА НЕ СЕ
ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
(а)
Общи гаранции.
(i)
В
МАКСИМАЛНА
СТЕПЕН,
ПОЗВОЛЕНА
ОТ
ПРИЛОЖИМОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОСВЕН АКО В ТОВА ДОГОВОР НЕ Е ПОСОЧЕНО НЕЩО ДРУГО,
ВСИЧКИ
УСЛОВИЯ,
ПОТВЪРЖДЕНИЯ,
ПИСМЕНИ
ГАРАНЦИИ,
УВЕРЕНИЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ, ПОТВЪРЖДЕНИЯ,
ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА БЕЗОТКАЗНОСТ НА РАБОТА,
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА ИЛИ ЦЕЛ, ПРОДАВАЕМОСТ, КОМЕРСИАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ, УВЕРЕНИЯ ЗА КАЧЕСТВО, НЕНАРУШЕНИЯ НА ПРАВА ИЛИ ПРАВА ЗА
СОБСТВЕНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ВЪЗНИКНАЛИ НА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ, ПО
СТАТУТ ИЛИ В ХОДА НА ОТНОШЕНИЯТА ИЛИ ПРИ ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, КАТО
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, УСЛОВИЯ, ПОТВЪРЖДЕНИЯ И
ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, СЕ АНУЛИРАТ И
ИЗКЛЮЧВАТ ОТ НАСТОЯЩИЯ В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН, ПОСВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
(ii)
В максимална степен позволена от приложимото законодателство, всякакви неявни
гаранции или условия свързани със Софтуера до степен, до която не могат да бъдат изключени,
съгласно посоченото тук по-горе, но могат да бъдат ограничени, се ограничават с настоящия до 90
(деветдесет) дни от датата, на която сте инсталирали за пръв път някаква част от Пакета Решение
BlackBerry на някой компютър.
(b)
Услуги
(i)
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ДО СТЕПЕН ДО КОЯТО ТОВА Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСЯКА ОТ УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЛИ
ОСИГУРЯВА ВЪВ ВИД “КАКТО Е” И “АКО Е НАЛИЧНА,” БЕЗ КАКВИТО И ДА Е УСЛОВИЯ,
ПОТВЪРЖДЕНИЯ, ГАРАНЦИИ, УВЕРЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ
КАКЪВТО И ДА Е ВИД ОТ СТРАНА НА РИМ ЗА ТОВА.
(ii)
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ДО СТЕПЕН ДО КОЯТО ТОВА Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, РИМ НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И НЕ ПРЕДОСТАВЯ
НИКАКВО ДРУГО ТАКОВА УВЕРЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ЗА НЕПРЕКЪСНАТО И
БЕЗОТКАЗНО ПОЛЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА УСЛУГА, ЗА НЕПРЕКЪСНАТА НАЛИЧНОСТ НА
ДАДЕНА УСЛУГА НА РИМ, ИЛИ ЧЕ КАКВИТО И ДА Е СЪОБЩЕНИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ
ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СА ВИ БИЛИ ИЗПРАТЕНИ СА КОРЕКТНИ, ДОСТАВЕНИ В
НЕПОВРЕДЕН ВИД, ИЛИ В РАЗУМНИ СРОКОВЕ.
(c)
Продукти на Трети страни и Услуги на Трети страни, Препратки към сайтове
(i)
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ДО СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ПРОДУКТИТЕ НА
ТРЕТИ СТРАНИ НЕ СЕ НАМИРАТ ПОД РАЗПОРЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА РИМ, РИМ НЕ
ОДОБРЯВА СПЕЦИФИЧНО ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ УСЛУГИ НА
ТРЕТИ СТРАНИ, ПРИ КОЕТО РИМ НЕ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ЗА
ВАШИЯ ИЗБОР, ПОЛЗВАНЕ, ДОСТЪП И ВНЕДРЯВАНЕ НА УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ
ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
(ii)
ПОСОЧЕНОТО ТУК ПО-ГОРЕ СЕ ПРИЛАГА НЕЗАВИСИМО: (А) ОТ НАЧИНА ПО
КОЙТО ПРИДОБИВАТЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТЪП ДО ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
И/ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, Т.Е. НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТ, ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ РИМ,
ИЛИ ЧРЕЗ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА ЕФИРНИ УСЛУГИ; (Б) ОТ ТОВА, ДАЛИ НЯКАКВИ

ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕФИРНИ
УСЛУГИ) СЕ ИЗИСКВАТ С ОГЛЕД ПОЛЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИЛИ НЯКОЯ ЧАСТ ОТ ПАКЕТА
РЕШЕНИЕ BLACKBERRY; КАКТО И (В) ДАЛИ ПРИДОБИВАТЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТЪП
ДО ТАКИВА ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ МОБИЛНИЯ
ПРОДУКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ БРАУЗЪР ИЛИ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ
НА BLACKBERRY, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КАТО ЧАСТ ОТ МОБИЛНИЯ
СОФТУЕР НА BLACKBERRY, ДА БЪДЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ ИЗТЕГЛЕН ОТ МРЕЖАТА ПРИ
СВАЛЯНЕ НА МОБИЛЕН BLACKBERRY СОФТУЕР, КОЙТО ДА ПОДОБРЯВА ЛИЧНИЯ ВИ
ДОСТЪП ДО СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И/ИЛИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ, ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕПРАТКИ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР НА ТРЕТИ
СТРАНИ И УЕБ-САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, И/ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ,
КОИТО СА ВИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ИКОНИ ИЛИ ОТМЕТКИ НА ВАШИЯ МОБИЛЕН
ПРОДУКТ, ИЛИ С НЯКАКВИ ДРУГИ СРЕДСТВА, ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО
НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ДРУГИ УЕБ-САЙТОВЕ ИЛИ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТЪПНА
ОТ ВАШИЯ МОБИЛЕН ПРОДУКТ, ИЛИ ТАКАВА, КОЯТО ВИ Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ РИМ, ИЛИ
ВАШИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН ДОСТАВЧИК.
БЕЗ ТОВА ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩОТО ДЕЙСТВИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ ДО СТЕПЕН ДО КОЯТО ТОВА Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИЛИ ОСИГУРЯВАТ ОТ РИМ, ИЛИ СЕ ПОЛЗВАТ ПО ДРУГ НАЧИН
ОТ ВАС ВЪВ ВРЪЗКА С ПАКЕТА РЕШЕНИЕ BLACKBERRY, НА БАЗА „КАКТО СА” ИЛИ „АКО
СА ДОСТЪПНИ,” БЕЗ КАКВОТО И ДА Е УСЛОВИЕ, ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ,
УВЕРЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, КАТО РИМ НЕ
ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД КЪМ ВАС ИЛИ КЪМ ТРЕТИ
СТРАНИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРЕДЯВЯВАТ ИСК ОТ ВАШЕ ИМЕ ИЛИ ЧРЕЗ ВАС, ПО КАКВИТО
И ДА Е ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ С УСЛУГИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО: (А) ПРЕЦИЗНОСТ ПРЕДАВАНЕ
СВОЕВРЕМЕННОСТ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТ ДОСТЪП ДО ТАКИВА АРТИКУЛИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ИЛИ НА НЯКАКВА ЧАСТ ОТ СОФТУЕРА, КОИТО
Е РАЗРАБОТЕН СПЕЦИАЛНО С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДОБЕН ДОСТЪП; (Б)
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ УСЛУГИ
НА ТРЕТИ СТРАНИ; ИЛИ (В) ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОДУКТИТЕ НА ТРЕТИ
СТРАНИ И УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ЦЕЛИЯ ИЛИ ЧАСТ ОТ ПАКЕТА РЕШЕНИЕ
BLACKBERRY.
БЕЗ ТОВА ДА ОГРАНИЧАВА ОБЩОТО ДЕЙСТВИЕ НА ПОСОЧЕНОТО тук ПО-ГОРЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ ДО СТЕПЕН ДО КОЯТО ТОВА Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, давате своето специално съгласие, РИМ да не носи никаква отговорност или
да не е отговорно за никакви вируси, заплахи, опозорителни, нецензурни, закононарушителни,
оскърбителни или незаконни услуги на трети страни, продукти на трети страни, нито за каквито и да е
продукти на трети страни и услуги на трети страни или за предаване на такива, които нарушават
някакви права на интелектуална собственост на трети страни. Предприетите от вас действия за
случаите на всякакви подобни искове по отношение на продукти на трети страни, или на услуги на
трети страни, следва да бъдат изключително насочени срещу тези страни.
(d)
Функционално критични приложения.
Вашият РЕШЕНИЕ BLACKBERRY или
която и да е част от него не е подходящо за ползване във функционално критични приложения, нито за
високо рискова среда, която изисква ползване на безотказно управление, включително но без да се
ограничава до, експлоатация на ядрени съоръжения, навигация на самолети иликомуникационни
системи, контрол на въздушния трафик, живото-поддържащи системи, системи за контрол и
управление на оръжия, без ограничение до смисъла на горното. Вие давате своите уверения и
гаранции, че при използване на вашият Решение BlackBerry ще поддържате адекватно възстановяване
на данни и системи за резервно архивиране, както за случаите на: (i) ползване или изпълнение на

услугата; така и (ii) при трудности и грешки при предаване на данни; или (iii) загуба или увреждане на
данни; Вие давате своето съгласие незабавно да: сведете до минимум всички загуби и щети и да
докладвате за тези проблеми на РИМ. Без ограничение на Общите условия в Раздела за щети 23(а),
РИМ няма при никакви обстоятелства да носи отговорност за щети, произтичащи от вашата употреба
на Решение BlackBerry или част от него, за критични приложения, в опасни среди, среди изискващи
контрол за безотказност и изпълнение, независимо дали такива щети са били предвидими или
непредвидими, както и в случай, в който РИМ е бил информиран за вероятността от такива щети.
23. Ограничаване на отговорност.
НЯКОИ ОТ СТРАНИТЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВТОРИЧНО
ПРИЧИНЕНИ ИЛИ КОСВЕНИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ ДРУГ ВИДПО ДОГОВОРИ С ПОТРЕБИТЕЛ И ДО
СТЕПЕН, ДО КОЯТО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ, ОГРАНИЧЕНИЯТА ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ТОЗИ
ПАРАГРАФ МОГАТ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
(а) В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРЕДВИД СПЕЦИФИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
ЗАЛОЖЕНИ В ТОЗИ ДОГОВОР, РИМ НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА НЯКОИ ОТ СЛЕДНИТЕ
ВИДОВЕ ЩЕТИ: ВТОРИЧНО ПРИЧИНЕНИ, ПРИМЕРНИ, ИНЦИДЕНТНИ,
КОСВЕНИ, СПЕЦИФИЧНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ИЛИ УТЕЖНЕНИ ЩЕТИ,
ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ОТ ЗАГУБА НА ТЪРГОВСКА ПЕЧАЛБА ИЛИ НА
ПРИХОДИ, НЕСЪУМЯВАНЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ НЯКАКВИ ОЧАКВАНИ
ПОСТЪПЛЕНИЯ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА
ТЪРГОВСКИ ДАННИ, ПРОПУСНАТИ ТЪРГОВСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ
ПОГИВАНЕ И ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕУСПЕХ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ ИЛИ
ПОЛУЧАВАНЕ НА НЯКАКВИ ДАННИ, ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С НЯКАКВИ
ПРИЛОЖЕНИЯ СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНИ НА РЕШЕНИЕ BLACKBERRY ИЛИ
НЯКОЯ ЧАСТ ОТ НЕГО, ИЛИ НА НЯКАКВИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ
ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, РАЗХОДИ ЗА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ СТОКИ,
ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ, КАПИТАЛОВИ
РАЗХОДИ ИЛИ ДРУГИ ТАКИВА ПАРИЧНИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ
СВЪРЗАНИ С ТОВА ДОГОВОР ИЛИ С ВАШИЯ РЕШЕНИЕ BLACKBERRY,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ,
ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАШИЯ
РЕШЕНИЕ BLACKBERRY, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ЩЕТИ СА ПРЕДВИДИМИ
ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ, И ДАЛИ РИМ Е БИЛО ПОСЪВЕТВАНО ИЛИ НЕ ЗА
ОПАСНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ТЕЗИ ЩЕТИ.
(b) В максимална степен, до която това е позволено по закон, при никакви
обстоятелства не може общата отговорност на РИМ да надвишава по-голяма стойност
от следните: (i) сумата, която сте заплатили за Продуктите на РИМ; (ii) сумата,
платена за онази част от Софтуера (в зависимост от конкретния случай); (iii) сумата
платена за съответния период за Платената услуга на РИМ; или 5 (пет) щатски долара;
(c)
В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ НА ДРУГО МЯСТО В
ТОВА ДОГОВОР МОЖЕ ДА Е ПОСОЧЕНО НЕЩО ДРУГО, ДО СТЕПЕН ДО
КОЯТО РИМ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС, РИМ СЛЕДВА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЩЕТИТЕ ПРИЧИНЕНИ ЗА ВРЕМЕТО НА
ТАКАВА ПОВРЕДА, ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВАШЕТО

РЕШЕНИЕ BLACKBERRY.
(d)
Нищо от посоченото в този раздел не може да ограничава отоворността на
РИМ пред Вас за случаите на: (i) смърт или трудова злополука до степен до която са
причинени непосредствено поради небрежност от страна на РИМ; или (ii) някакво
международно действие на измама или международно бездействие на измама от
страна на РИМ.
(e)
В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ СЛЕДВА ДА
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ДРУГАТА СТРАНА САМО ДО СТЕПЕН В КОЯТО
ТОВА Е ПОСОЧЕНО ЯВНО ОТ ТОВА ДОГОВОР И НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИКАКВИ
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОБВЪРЗВАНЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ОТ КАКЪВТО И ДА Е
ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, ИЛИ НА
ДРУГО ОСНОВАНИЕ.
(f)
В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ
ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОГРАНИЧЕНИЯТА, ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И
ОТКАЗА ОТ ПРАВА ПО ТОВА ДОГОВОР, СЛЕДВА: (I) ДА СЕ ПРИЛАГАТ
НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА И ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВАШЕТО
ЛИЧНО ЗАПИТВАНЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА СЕ
ОГРАНИЧАВА ДО: ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ, ЗАБРАНА, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ,
НАРУШЕНИ8Е НА ДОГОВОР, ИЛИ НЯКАКВО ДРУГО ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ;
(II) ДА ОСТАВАТ ДА ДЕЙСТВАТ СЛЕД ОСНОВНО НАРУШЕНИЕ ИЛИ
НАРУШЕНИЯ, ИЛИ НЕСЪУМЯВАНЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОСНОВНА ЧАСТ ОТ
ПРЕДМЕТА НА ТОВА ДОГОВОР ИЛИ НА НЯКАКВА КОМПЕНСАЦИЯ,
РЕГЛАМЕНТИРАНА С НАСТОЯЩИЯ; (III) ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩЕТО ИЛИ
ЗЛОУПОТРЕБА, НАРУШЕНИЕ ОТ ОТВЕТНАТА СТРАНА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ
ПАРАГРАФИ ОТ ТОВА ДОГОВОР: „ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА РЕШЕНИЕ
BLACKBERRY” (РАЗДЕЛ 3), „СОФТУЕРЕН И ДОКУМЕНТАЛЕН ЛИЦЕНЗ”
(РАЗДЕЛ 2), „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ” (РАЗДЕЛ 11), „ОГРАНИЧЕНИЯ
ЗА ВНОС, ИЗНОС И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ”
(РАЗДЕЛ 12), „ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАБРАНА ОБРАТНО КОНСТРУИРАНЕ”
(РАЗДЕЛ 11) И (iv) СЕ ОТНАСЯ СЪВКУПНО ДО ГРУПАТА КОМПАНИИ РИМ,
ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, ПРАВОПРИЕМНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ
ДИСТРИБУТОРИ
НА
РИМ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО
ДОСТАВЧИЦИ
НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНН УСЛУГИ, ДЕЙСТВАЩИТИ КАТО УПЪЛНОМОЩЕНИ
ДИСТРИБУТОРИ НА СОФТУЕРА НА РИМ).
(g)
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИКОЙ РЪКОВОДИТЕЛ, ДИРЕКТОР,
СЛУЖИТЕЛ, АГЕНТ, ДИСТРИБУТОР, ДОСТАВЧИК, ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ,
НЕЗАВИСИМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА
ЕФИРНИ УСЛУГИ (ОСВЕН ПОСОЧЕНОТО ГОРЕ) НА РИМ ИЛИ
КОРПОРАТИВНАТА ГРУПА НА РИМ, НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ,
ВЪЗНИКНАЛА ПОРАДИ ИЛИ СВЪРЗАНА С ТОВА ДОГОВОР.
(h)
С НАСТОЯЩЕТО ДАВАТЕ СВОЕТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ И СЪГЛАСИЕ, ЧЕ
ВСИЧКИ ОТКАЗИ ОТ ПРАВА, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАЛОЖЕНИ В
ТОВА ДОГОВОР ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЪЩЕСТВЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ДОГОВОРТО

МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЧЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ТАКИВА ОТКАЗИ ОТ
ПРАВА,ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ: (I) ТАКСИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ
УСЛОВИЯ ОТ ТОВА ДОГОВОР БИХА БИЛИ СЪЩЕСТВЕНО РАЗЛИЧНИ; И (II)
СПОСОБНОСТТА НА РИМ ДА ПРЕДЛАГА И ВАШАТА СПОСОБНОСТ ДА
ЛИЦЕНЗИРАТЕ СОФТУЕР ПО СИЛАТА НА ТОВА ДОГОВОР, КАКТО И
СПОСОБНОСТТА НА РИМ ДА РАЗРАБОТВА ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И
ДА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ВАШИЯ
РЕШЕНИЕ BLACKBERRY ЩЕ БЪДАТ ПОВЛИЯНИ ОТ ТОВА.
НИЩО ОТ ТОЗИ ДОГОВОР НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ОТМЕНЯ НЯКАКВИ ЯВНО СКЛЮЧЕНИ
ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ РИМ ЗА ЧАСТИ ОТ
ВАШИЯ РЕШЕНИЕ BLACKBERRY, РАЗЛИЧНИ ОТ СОФТУЕРА И УСЛУГИТЕ.
24.
Съгласие за събиране, използване, обработка, пренасяне, съхранение и оповестяване
(събирателно, "Процес" или "обработка") на Информация.
Лична информация, която се Обработва от РИМ и свързаните с него дружества и доставчици
ще се третира в съответствие с Политиката за Kонфиденциалност на РИМ (която e неразделна част от
това Договор и може да бъде открита на www.blackberry.com/legal или да бъде получена по е-мейл
чрез legalinfo@rim.com. Където е приложимо, администратор на данни по отношение на Вашите
лични данни се явява юридическото лице РИМ, с което сте в договорни отношения; по отношение на
Вашите лични данни, събрани във връзка с разпространението на асортимента през електронните
магазини на РИМ, администратор на данни се явява електронният магазин на РИМ, с който сте
сключили Договор, уреждащо такова разпространението.
(а) Лична информация. При Вашата инсталация и/или използването на Вашия Решение
BlackBerry (или част от него), Услугите или свързани с тях Услуги за Ефирно време, може да доведат
до обработката на лична информация, както е определено съгласно приложимото законодателство за
Вас и Вашите Упълномощени Потребители (общо “Потребители”) от групата на РИМ и нейните
доставчици, Вашите доставчици на Услуги за Ефирно време и продукти и услуги от Трети Страни,
които използвате с Вашия Решение BlackBerry. Според ползваните услуги, личната информация
може да включва информация като име, e-мейл адрес, телефонен номер, BlackBerry ID,
идентификационни данни за сметки и настройките, информаия за Преносимия Продукт (като кодове
за преносимото устройство и други продуктови идентификатори), информация за местоположение на
Преносимия Продукт (както е описано по-долу), информация за доставчика на Услугата за Ефирно
време, и информация за използването на функции на Пакета Решение BlackBerry и Услугите на РИМ,
софтуер, хардуер, използвани във връзка с Пакета Решение BlackBerry). Вие се съгласявате, че РИМ
групата на фирмите може да събира лична информация от вас директно, или да я получи от
доставчиците на Услуги за Ефирно Време или на трети страни с продукти или услуги, използвани с
Вашето Решение BlackBerry.
24.
Съгласие за събиране, употреба, обработване, прехвърляне, съхраняване и разкриване
(наричани заедно, „Обработка” or „Обработване”) на информация.
Личната информация, обработвана от Трупата от дружества РИМ и неговите доставчици на услуги,
ще бъде третирана в съответствие с Политиката за защита на личните данни на РИМ (която е приобщена
към настоящия Договор посредством и може да бъде разгледана на www.blackberry.com/legal или получена
посредством изпращане на електронно съобщетие на legalinfo@rim.com). Там където е приложимо,
операторът на лични данни във връзка с Вашите лични данни е дружеството РИМ, с което сте сключили
настоящия Договор, като се има предвид че, по отношение на Вашите лични данни, събрани във връзка с

разпространението на Предложения посредством Магазин РИМЕ, операторът на лични данни е съответното
дружество РИМЕ, с което сте сключили договор относно това разпространение.
(a) Лична информация. Инсталирането и/или употребата от Ваша страна на Вашето Решение
BlackBerry (или на дадена част от него), на Услугите на РИМ или на свързани с тях Ефирни
услуги може да има за резултат Обработването на лична информация, както е определена в
приложимия закон за Вас или за Оторизираните от Вас потребители (наричани колективно,
„Потребители”) от страна на Групата дружества РИМ или нейните доставчици на услуги,
Вашия Доставчик на ефирни услуги, както и трети лбица, чиито продукти и услуги се
използуват с Вашето Решение BlackBerry. В зависимост от използуваните услуги, личната
информация можед а включва информация като име, електронен адрес, телефонен номер,
BlackBerry идентичност, удостоверения и настройки на регистрацията, информация за
Мобилния продукт (напр. ПИН на Мобилния продукт или други идентифициращи
устройството данни), информация за Доставчика на Ефирни услуги, както и информация за
употребата на функционалността на Вашето Решение BlackBerry или на софтуера и хардуера,
използувани съвмастно с Вашето Решение BlackBerry). Вие се съгласявате, че Групата от
дружества РИМ може да събира такава лична информация директно от Вас или да я получи от
Доставчика на Ефирни услуги или от третите лица, чиито продукти и услуги се използуват с
Вашето Решение BlackBerry.
(b) Цели. РИМ са последователни в политиката по запазване на поверителност на личните
данните, поради което лична информация, може да бъде обработвана от Групата от дружества
на РИМ и техни доставчици, за цели, свързани с (i) разбиране и посрещане на вашите нужди и
предпочитания и да ви осигури вашето Решението BlackBerry (ii) разработване на нови и
подобряване на съществуващите продукти и услуги, включително да се свързват с вас относно
тях; (iii) управление и развитие на бизнеса и оперативността на Групата от дружества на РИМ и
(iv) запознаване с правни и регулаторни изисквания. Нещо повече RIM може да предоставя или
да изпраща на Потребителите подобрения и актуализации, или уведомления за подобрения и
актуализации на софтуера, или други РИМ продукти и услуги, софтуер на трети страни,
съдържание на трети страни или услуги на трети страни и свързани продукти или услуги.
(c) "Клауд-Базирани” Услуги. Ако се регистрирате във или използвате "клауд базирани"
съобщения или услуги, или използвате отдалечен достъп, или съхранявате информация чрез т.
нар. “back up” функционалност, предоставена от Групата от дружества на РИМ или техните
доставчици на услуги, информацията, която въвеждате, предоставяте, или обединявате с такива
услуги (като например, показване на имена и снимки, съобщения в статуса, списък с контакти
или иформация по групи, календар, или към друго включено устройство с информация за
задачи и медийни файлове) могат да се обработват от Групата от дружества на РИМ, за да се
улеснят предлаганите услуги в съответствие със сключеният с вас договорът с RIM, като Вие
декларирате и гарантирате, че сте съгласни да предоставяте такива данни на RIM. Когато
BlackBerry AppWorld и “Моят свят” или която и да било подобна услуга се използва, тогава
Групата от дружества на РИМ може да обработва информация, за кой Софтуер, RIM услуги,
артикули или услуги на трети страни са изтеглени чрез даунлоуд - върху Вашия Мобилен
продукт.
(d) Социално приложение. Определени услуги на RIM или характеристики на Софтуера може да
включват "социално" функционалност, която ви позволява да се сте откриваем и да се
свързвате с други хора, както и да подобрявате или повишавате своя опит с услугите или
софтуера на РИМ, или с друг софтуер или услуги, които са свързани със социалната
функционалност, предоставена ви от RIM. Ако използвате това приложение, Вие се
съгласявате, че когато сте „достъпни”, за да общувате или да се свързвате с други хора, това

може да се показва на другите и вашият профил, имена на дисплея, картинки на дисплея,
съобщения в статуса, членство в групи и други идентификатори или информация, може да
бъде разгледано и коментирано от такива лица. Например, ако Вие използвате услуга на РИМ
или на друга компания, която е свързана с RIM - BlackBerry Messenger Social Platform", вие се
съгласявате, че: (i) Вашите контакти в BlackBerry Messenger може да виждат дали имате,
използвате в момента такава RIM Услуга или услуга на трета страна, (ii) Вашите контакти в
BlackBerry Messenger може да виждат профилa ви и софтуера и съдържанието (като игри,
музика или други медийни файлове, в зависимост от RIM услугите или софтуера на Трета
страна), които сте изтеглили, ползвате, или е наличен за споделяне, като част от вашата
употреба на услугите на RIM или услуга трета страна, също така коментарите, които вие или
другите правят за тях, (iii), така, когато изпращате коментари за Вашите контакти или софтуер
или съдържание, които те са изтеглили или използват като част от тяхната употреба на RIM
услугите или на Услугите на трета страна, информация за Вас (като коментари, име на
потребителския профил, и картинки на дисплея) може да се покаже на останалите контакти на
този човек, и (iv) RIM услугите или услугите на трети страни може да включват автоматично
приложение, което да извършва анализ, чрез който да се разработват препоръки, на базата на
вашите предпочитания и използването на RIM Услугата или Софтуер. Моля, проверете
приложимите опции за настройки за приложимите услуги на RIM или софтуер за наличните
опции за нагласяне на достъпност или поверителност на RIM Услуги или софтуер.
(e) Интеграция с услугите на трети страни. Ако избере да се интегрирате или свържете вашето
Решение BlackBerry с услугите на трети страни (например, имейл услуги на трети страни,
които улесняват използването на вашия мобилен продукт (и) за достъп и използване на
социални мрежи или други услуги, предлагани от трети страни) , Вие упълномощавате RIM да
използва вашите идентификационни данни за достъп до услуги на трети лица от ваше име и да
обработва Вашата лична информация, свързана с такива услуги на трети лица с цел улесняване
на Вашият достъп до такива услуги на трети лица за лична и / или вътрешни цели. Обработена
информация може да включва: (i) Вашето потребителско име, парола, удостоверяването на
автентичността жетони или други идентификационни данни за всяка такава услуга на трета
страна имейл или другa/и сметка/и, а които Вие се интегрирате с Вашето Решение BlackBerry
(ii) Вашият софтуер лична информацията на профила (за Например, BlackBerry ID, картинката
на монитора, името на монитора, лично съобщение, статус и дали е достъпен, страната, часовия
пояс, уникални идентификатори на устройства и т.н.); (iii) Така наречената „Он – дивайс”
функция, която позволява на потребителите на мобилни телефони лесно да разглеждат, купуват и
използват мобилно съдържание и услуги и в тази връзка и информация за контактите, (iv) показване
с кои приложения или услуги на трети страни сте се свързали с Вашия софтуер и (iii) данни за
сесиите, произтичащи от Вашето използване на приложения на трети лица или услугите,
свързани с Вашата софтуерна регистрация (например, най-високи резултати сте постигнали
при свързване с игра на трета страна или приложение за дисплея/монитора Вашата софтуерна
регистрация в профила ви, съобщения в резултата от чат, който вие сте провели при свързване с
приложението или услугата на третата страна и което се поддържа от функционалност на
Софтуера за поддържане на бързи съобщения.). Може също така да разрешите на RIM да
разкрива такава информация на съответните доставчици на услуги на трети страни с цел активиране, фактуриране, поддръжка и деактивиране. Ако използвате услугите на трети страни
и софтуер на трета страна на или във връзка с Вашия Мобилен Продукт BlackBerry, тези трети
страни могат да четат, да имат достъп, да износят и по друг начин да обработват данни
(включително лична информация), съхранени на Вашия Преносим Мобилен BlackBerry. Такива
услуги на трети лица, които са достъпни, не са подлежат контрол от страна на RIM. Ако
личната ви информация бъде разкрита на Доставчик на ефирно услуги, или трети страни с
продукти или услуги, използвани с Вашето Решение BlackBerry, Вашето използване е предмет
на приложимите договор(и) и политики за поверителност на тези трети страни, и Вие трябва да

сте запознати с такива условия, преди да използвате Услугите на трети страни и Софтуер на
трети страни. Трябва да прегледате настройките или менюто, което предоставя указания на
вашия мобилен продукт, за да научите повече за това кога и къде е приложимо, да нагласите
дадените разрешения, както и контрола за достъпност в случай, че използвате такива Услуги на
трети страни и софтуер на трети страни.
(f) "Бисквитки" или „Кукитата” и подобни на тях технологии. Групата от дружества на РИМ
могат да използват "бисквитки" (малка база данни, съхранявани на вашия компютър или
мобилно устройство) или други подобни съоражения, използващи анонимна информация,
чрез която може да се впишете чрез „sign in” в определени услуги, с оглед да се осигури
вашата защита и тази на РИМ, което ви помага да използвате RIM Услугите по-лесно и
подобрява Вашият опит, а за анализа, ни помога да разберем как потребителите се
задължават с нашите RIM услуги и Решение BlackBerry, както и за подобряване на техните
характеристики. Моля да проверите настройките на Вашия Мобилен Продукт през
браузъра относно това как да премахнете или блокирате кукитата в браузъра.
(g) Поддръжка и осигуряване на качеството. Ако се свържете с RIM за поддръжка или ремонт
на вашия мобилен продукт или изпратете диагностика или друга техническа информация
на RIM по имейл или чрез инструменти за логване, предоставени от RIM за такива цели,
Вие се съгласявате, че Групата от дружества на РИМ може да събира техническа
информация като ПИН на мобилния продукт, ID на Хардуер и номер на модела,
състоянието на паметта, операционната система и информация за околната среда,
състоянието на батерията, Wi-Fi, радио-или силата на безжичните връзки, списък на
инсталираните приложения, програма или информация за използване на приложенията,
данни за процесите, протичащи и конфигурацията на устройството, системни събития,
както и друга информация относно състоянието на вашия мобилен продукт BlackBerry,
които могат да бъдат полезни за целите на диагностиката. Такава информация ще бъде
използвана за целите на отстраняване на проблеми, поддръжка на клиентите, софтуерни
актуализации, както и подобряване на RIM продукти и услуги в съответствие с
Декларация за поверителност на RIM. Ако анализа показва, че продуктът на трета страна е
свързан, RIM може да изпрати определени диагностични или техническа информация на
оператора на третата страна на продукта като част от процеса за отстраняване на
неизправности. Вие приемате и се съгласявате, че разговори с RIM и негови доставчици на
услуги могат да се записват за осигуряване на обучение, качество, обслужване на клиенти
и референции.
(h) Данни за местоположението. Групата от дружества на РИМ могат да предоставят
определени функции или услуги, които разчитат на информация за местоположението с
помощта на GPS или подобни спътникови услуги (ако има такива) или популярния
източник какъвто е Wi-Fi точки за достъп и кула, която локализира клетката. Например,
там където има определени функции на Софтуера или Решението BlackBerry, може да ви
позволи да споделяте местоположението си с вашия контакт (и), или да намерате, да
изпращате съобщение, пуснете звук, или дистанционно да заключите Вашия Мобилен
Продукт ( което попада под покритието на Доставчика на Ефирни услуги, състоянието на
вашия мобилен продукт, както и възможности на системата по време на искането). Други
характеристики на Решение BlackBerry или продукти, може също да съдържат анонимна
маршрути и информация, която показва посоката (например BlackBerry Трафик) или
заявки търсене на местоположение за улесняване или подобряване на RIM услуги, които
използвате. За да се осигури информация за местоположението на Мобилния продукт
чрез тези функции или услуги (включително GPS информация, ID на превозвача, кула ID,
Basic Service Set Identifier ("BSSID") на точките за достъп до Wi-Fi, както и силата на

сигнала на видимите Wi-Fi, както и достъп до клетката) може да бъде съобщено на
Групата от дружества на РИМ, тогава когато използвате Вашия мобилен Продукт чрез
услуга за данни и функционалност за базиране на местоположението. Групата от
дружества на РИМ не запазва такава информация във форма, която персонално да
идентифицира потребителя и може да използва тази информация, за да ви осигури и да
подобри услугите за локализиране и тези свързани с местоположението, предоставяни от
името на Групата от дружества на РИМ или тези предоставяни от Услуги на трети страни,
които използват вашето Решение BlackBerry. Групата от дружества на РИМ може също да
използва такава информация за създаване на база данни, която е обобщена или анонимна,
за да предоставя информация и местоположение-с цел реклама. Моля, прегледайте
опциите или помощно меню на Мобилен Софтуер BlackBerry за това как да изключите или
да нагласите местоположението на устройството или да деинсталирате от Вашия Мобилен
Продукт приложенията, които могат да използват информация за местоположението.
Когато използвате Услуги на трети страни, които използват или предоставят данни за
местоположението, вие сте страна по тези условия и правила за поверителност относно
данните за местоположението, които предоставят тези трети страни и трябва да положите
дължимото внимание преди да се съгласите да предоставяте информация за
местоположение, която да бъде разкривана на други лица.
(i) Mеждународни трансфери. Вие се съгласявате да предоставяте на Решение BlackBerry и на
Услугите на РИМ услуги (включително "клауд базирани" и отдалечен достъп, съхранение
или функционалност – „back up”), Групата от дружества на РИМ може да обработва
данни, които в някои случаи може да включва лична информация и съдържанието на
комуникация, която е на сървърите, управлявани от или от името на Групата от дружества
на РИМ във или извън юрисдикцията, в която са ситуирани потребителите, включително,
в Канада, САЩ, Обединеното кралство, Сингапур и други страни, където има съоръжения,
управлявани от или от името на Групата от дружества на РИМ. Ако потребителите са
жителите на Европейското икономическо пространство или която и да било друга
юрисдикция, в която се изисква съгласие за прехвърляне на лична информация извън тази
юрисдикция или регион, Вие се съгласявате на такава обработка и гарантирате, че Вие сте
получили всички необходими съгласия, съгласно приложимото право от потребителите си,
за да дейставате по този начин.
25. Лични данни. В допълнение към всички оповестявания, разрешени в чл. 24, Вие и Оторизираните
от Вас потребители давате своето съгласие, Групата от дружества на РИМ да получат достъп, да
запазят, както и да разкриват информация която касае вас или Оторизираните от Вас Потребители
включително данни, лична информация, съдържанието на вашата комуникация или информация за
използването на Вашata функционалност на Решение BlackBerry и услуги или софтуер и хардуер,
използвани във връзка с вашето Решение BlackBerry, което е на разположение на РИМ
("Потребителски данни"), на трети лица, включително чуждестранни или местни държавни органи, без
предизвестие за вас или вашите оторизираните потребители, съгласно законите на страните, в които са
разположени Групата от дружества на РИМ и доставчиците на услуги във връзка с други партньори и
филиали, за да: (i) спазват законния ред или в изпълнение на държавно изискване или по някакъв друг
начин изисквано от закона; (ii) сътрудничат с трети страни при разследване на действия в нарушение
на настоящия договор или (iii) да си сътрудничат със системни администратори на доставчиците на
интернет услуги, мрежи и изчислителни съоръжения за прилагане на този договор. Вие гарантирате,
че Вие сте получили всички необходими съгласия съгласно приложимото право от Оторизираните от
Вас Потребители да разкривате потребителски данни на Групата от дружества на РИМ и за Групата от
дружества на РИМ да събирате, използвате, обработвате, предавате, и / или да оповестите такива
потребителски данни както е описано по-горе.

26. Превъзлагане и делегиране РИМ има право да превъзложи този договор без да ви уведоми
за това. Нямате право да превъзлагате този Договор нито изцяло, нито отчасти без предварителното
писмено съгласие на RIM за това, (при което подобно съгласие може да бъде оттеглено или условно
оставено на преценката на RIM), при което всяко превъзлагане без предварителното писмено съгласие
на RIM за това следва да е нищожно и невалидно и без правно действие. RIM има правото да
изпълнява пряко всички задължения, които се предвижда да бъдат изпълнявани по силата на този
Договор, като може да осигури някои от тях или всички задължения да бъдат извършвани от
подизпълнител или подизпълнители.
27. Известия Освен ако не е предвидено нещо друго в този Договор, всички известия и други
съобщения по него следва да се разглеждат като надлежно доставени, когато са изготвени в писмен
вид и доставени на ръка, с куриерска услуга или изпратени по поща с предплатени пощенски разходи,
с препоръчана поща или еквивалентна на такива, с обратна разписка, и адресирани до Вас по адреса за
фактуриране, който сте предоставили на РИМ: Research In Motion UK Limited, 200 Bath Road, Slough,
Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, на вниманието на Изпълнителния директор, в случаите на
магазина на РИМЕ на адрес http://www.blackberry.com/legal/rime, и във всеки случай копие (което не
следва да се разглежда като известие) до Директора на правния отдел на 295 Philip Street, Waterlo,
Ontario, Canada N2L 3W8. В допълнение на гореизложеното, РИМ може по свой избор да ви изпрати
известие съгласно това договор по електронен път. Електронното известие ще се счита за надлежно
доставено, когато е изпратено на електронния адрес, който сте предоставили на RIM, като за случаите
на непредоставен на RIM на такъв адрес, известието може да бъде надлежно доставено, ако е
изпратено в открит вид на следния адрес: http://www.blackberry.com/legal/.
28. Извънредни обстоятелства Независимо, че в някоя от разпоредбите на тозиоговор може да
е посочено нещо друго, никоя от Страните не може да се счита в нарушение на изпълнение на своите
задължения,когато това се дължи на причини, извън неин разумен контрол. Тази разпоредба не може
да се тълкува като оправдателна за неизпълнение на задължение на някоя от Страните да наоправи
плащане към другата съгласно този договор.
29. Общи разпоредби
(a) Трети страни Бенефициенти Филиалите на RIM и директорите, служители,
работници на филиали на РИМ се означени като трети страни бенефициенти от
Разделите на този Договор, озаглавени "Безопасност на Информацията, отнасяща се до
използването на технологии" (раздел 8 (b)), "Обезщетение/Отговорност" (раздел 19),
"Ограничаване на отговорността" (точка 23) и "Общи условия" (точка 22). Доставчици
на съдържание за РИМ услуги са трети страни бенефициенти по защитата и
ограничения върху използването на тяхното съдържание, посочени в "Правила за
ползване на Решение BlackBerry " (раздел 3) и "Интелектуална собственост" (точка 11)
Освен ако изрично не е посочено нещо друго в този Договор, посочените разпоредби
се отнасят до Страните по договора и за никое друго физическо или юридическо лице.
(b) Откази за неизпълнение Никоя от страните не може да се разглежда като отказала
се от права при неустойка по силата на това Договор, независимо дали на базата на
неизпълнение, просрочка или на някакво друго правно или законово основание, освен
ако този отказ от права не е изготвен в писмен вид и не е подписан от лице с право на
подпис от името на Страната в ущърб на която се предвижда да е насочен отказа от
права. Отказът от правна защита по коя да е разпоредба, както и нарушението на някоя
от разпоредбите на това Договор на първа инстанция не може да се тълкуват като
отказ от права на някаква друга инстанция.

(c) Последствие Сроковете, условията и гаранциите съдържащи се в това Договор,
които по своя смисъл и тълкуване имат за цел да продължат да действат по същия
начин и след изпълнение на настоящото следва да действат до завършване на
изпълнение, прекъсване или прекратяване на това Договор.
(d) Определящо законодателство и разрешаване на спорове Този Договор следва да се
регламентира и тълкува по законодателството на Англия и Уелс, с изключение на
правните органи уреждащи противоречия в законодателството. Страните дават своето
съгласие, че Конвенцията на Обединените нации за Договори за международна
продажба на стоки се изключва с настоящето в пълна степен при прилагането на този
Договор. Всякакви разногласия или спорове, възникнали по или свързани с този
Договор, или в нарушение на него, които Страните не са в състояние да разрешат чрез
преговори на добра воля, следва да бъдат отнасяни най-напред до висшестоящото
ниво на управление на Страните. Страните чрез представители от своето висшестоящо
ниво на управление, които в случаите на физическо лице представлявате лично Вие,
трябва да се срещнат в срок от 30 (тридесет) дни от момента, в който спорът бъде
отнесен до тях, като за случаите когато Страните не са в състояние да разрешат
разногласието или спора в рамките на 30 (тридесет) дни от срещата, с изключение до
степен на специална забрана от приложимото законодателство за Вашата юрисдикция,
това разногласие или спор следва да бъдат уредени с окончателен и обвързващ
арбитраж, който да бъде проведен в Лондон, Англия, в съответствие с Правилата за
арбитраж на Международната търговска камара ('Правилата на ICC'), при което
случаят да бъде разгледан от един арбитър назначен в съответствие с така посочените
Правила на ICC, който да бъде определен по взаимно съгласие между Страните в срок
от 30 (тридесет) дни от назначаването на такъв арбитраж, като при несъумяване да се
постигне това арбитърът следва да бъде избран от Председателя на Британското
компютърно дружество (или от лице надлежно назначено от Председателя да действа
за, и от името на същия) по молба на някоя от Страните в определения за това срок,
правилата, на което следва да се разглеждат като включени с препратка в тази клауза.
Ако гореизброените разпоредби са забранени по закон във вашата юрисдикция,
арбитражът следва да бъде: (i) свикан и проведен във Вашата Юрисдикция; (ii) уреден
с арбитражна процедура в съответствие с Общите правила за Помирение на
Българската търговско-промишлена палата (“Правилата на България”); и (iii)
разгледан от един арбитър, назначен в съответствие с Правилата на България, който да
бъде договорен по взаимно съгласие между Страните в срок от 30 (тридесет) дни от
назначението на този арбитър, като при несъумяване да се постигне това арбитърът
следва да бъде назначен от трети лица. Всяка от Страните се задължава да поеме
половината от разходите свързани с арбитражните процедури. Никакъв спор между
Страните, включващ някакво трето лице освен Вас, не може да бъде присъединяван
или комбиниран, без предварителното писмено съгласие на РИМ за това. Обжалването
на решение, произнесено от арбитър може да бъде отнесено до някой съд, който е с
компетентна юрисдикция за това. Независимо от посоченото тук по-горе, RIM има
право да заведе съдебно или помирително производство, включително производство
търсещо налагане на забрана, в граждански съд за искове и съдебни спорове, по
отношение на: (i) сумите, които дължите на RIM във връзка с придобиване на Вашето
Решение BlackBerry или на коя да е част от същото, ако има такива; и (ii) нарушението
от Ваша страна или опасност от нарушение на Разделите от този Договор, озаглавени:
“Ползуване на Вашето Решение BlackBerry” (чл. 3) ''Лиценз за софтуер,
“Интелектуална собственост” (чл. 11), 'Ограничения за износ, внос и лицензии за
Правителството на САЩ' (чл. 12), Поддръжка за кодиране на настолен компютър',
Сигурност (чл. 13) 'Поверителност и без обратно конструиране' (чл. 15) и 'Ефект на

прекратяване' (чл. 18). С настоящото неотменимо се отказвате от правното си
основание за място, неудобство на форум или някакво друго подобно основание и
неотменимо давате своето съгласие за процедура на обслужване по имейл или по
някакъв друг начин допустим от приложимото законодателство, и още неотменимо
давате своето съгласие за място на юрисдикция да бъдат определени съдилищата в
Англия за такива подобни искове възникнали по или свързани с този Договор.
Страните дават изрично своето съгласие, че за случаите на възникване на спор по този
Договор, когато този спор се налага да бъде разрешен в граждански съд, този спор не
може да бъде разрешен от жури със съдебни заседатели. Страните по този договор се
отказват от всякакви права свързани процес, със съдебни заседатели по какъвто и да е
въпрос свързан със или възникнал по този Договор.
(e) Разделност на клаузите До степен, в която някакъв раздел, клауза, разпоредба или
параграф или част от такива (“Част”) от този Договор бъде определена от компетентен
орган на някоя юрисдикция като незаконна, невалидна или без сила и правно действие,
то това определение в тази си Част не може да засяга: (i) законността, валидността или
правното действие на останалите Части от този Договор; нито (ii) законността,
валидността или правното действие на същата Част за някаква друга юрисдикция, като
тази Част следва да бъде ограничена, ако това е възможно и едва тогава да бъде
разделена, ако това се налага до степен, в която е необходимо, за да остане Договорът
действащ и валиден.
(f) Език Когато този Договор бъде преведен на език различен от английски език,
версията на английски език следва да е определяща до степен, в която има някакъв
конфликт или разминаване в значението между английската версия и превода от
същата. Освен ако и изключително до степен, в която има забрана по закон във Вашата
юрисдикция, всички и всякакви разногласия, спорове, посредничество, арбитраж или
оспорване, свързани с този Договор следва да бъдат изготвяни на английски език,
включително но без да се ограничава до всякаква кореспонденция, разкрития,
изявления, вписвания, писмени или устни пледоарии, писмени или устни
аргументации, както и съдебни нареждания или съдебни решения.
(g) Противоречия За случаите на възникване на някакво противоречие между този
Договор и някакъв лиценз за софтуер или договор за краен потребител (различни от
този Договор) предоставени в пакета или като съпътстваща документация за някоя
част от Вашето Решение BlackBerry, разпоредбите от този Договор следва да се
прилагат до степен, до която не са в противоречие. Когато има противоречие между
този Договор и някакъв софтуерен лиценз или договор за краен потребител,
предоставени във връзка с някакво подобрение или актуализация на Софтуера,
разпоредбите от този друг лиценз или договор за краен потребител следва да се
прилагат до степен, до която не са в противоречие. Когато има някакво противоречие
между някаква документация предоставена с пакета на някаква част от Вашето
Решение BlackBerry и Документацията за съответния RIM Продукт или артикул на
Софтуер, разпоредбите от Документацията за съответния RIM Продукт или артикул
Софтуер, разпоредбите от Документацията следва да се прилагат до степен, до която
не са в противоречие.
(h) Цялостен Договор Този Договор (който за целите на направените допълнения към
него, следва по отношение предмета на тези допълнения да включва и условията от
допълненията) представлява цялостен договор между Страните по отношение
предмета от него и няма никакви други разпоредби, договорености, уговорки,

уверения, гаранции, поети ангажименти, съпътстващи договори или договори между
Страните по отношение на Софтуера, различни от посочените в този Договор.
Независимо от посоченото тук по-горе, ползването на други компоненти от Вашето
Решение BlackBerry може да бъде регламентирано с други договори между Страните.
Този Договор замества всички предходни или едновременно действащи разпоредби,
договорености, уговорки, уверения, гаранции, поети ангажименти, съпътстващи
договори или договори между Страните, независимо дали устни или писмени, по
отношение предмета от настоящото, при което признавате и давате своите уверения,
че при преговорите за сключване на този Договор не сте разчитали на никое от
посоченото по-горе. Този Договор може да бъде изменян и допълван по всяко време
по взаимно съгласие между Страните. С изключение до степен в която RIM е изрично
изключено според приложимото законодателство, RIM си запазва по-нататък правото
да прави промени по този Договор на условно основание, с оглед отразяване на
промени или според изискванията по закон (включително, но без да се ограничава до,
промени за осигуряване влизането в сила на този Договор) както и промени в бизнес
практики доколкото тези промени не оказват съществено влияние върху Вашите права
или задължения, чрез предоставяне на известие за промяната до Вас в разумен за това
срок или по електронен път (съгласно предвиденото в Предоставяне на известия тук
по-горе) или с изпращане на известието за промяна по пощата на адрес
http//www.blackberry.com/legal, при което се задължавате да преглеждате редовно този
сайт за промени. Ако продължите да ползвате Софтуера и/или Услугата повече от 60
(шестдесет) дни след като известието за промяна е било предоставено, ще се
разглеждате като надлежно приели тази промяна. Ако имате някакви въпроси относно
тези промени може да се свържете на адрес legalinfo@rim.com в срок от 60 (шестдесет)
дни след като известието за промени Ви е било предоставено с оглед да отправите
запитване за Вашите възможности.
(i) Законосъобразност. С настоящето на собствени разноски трябва да набавите и да
поддържате всички лицензи, регистрации и разрешения изисквани от държавните органи или
приложимото законодателство на Вашата юрисдикция за сключването и изпълнението на този
Договор, както и на всички свързани с него лицензионни договори. И по-специално с оглед
избягване на всякакви недоразумения, поемате задължението да съблюдавате цялото
приложимо законодателство и разпоредби както и да набавите всички необходими лицензи,
регистрации и разрешения от компетентните държавни органи за внедряване и ползване на
всякакъв Софтуер който съдържа комерсиално кодиране или друга функция за сигурност
изисквани според приложимото законодателство. С настоящото се задължавате да осигурите
на RIM всички потвърждения и официална документация, които RIM може текущо и
периодично да заяви с цел да провери дали изпълнявате своите задължения. Без да се
ограничава до гореизложеното, определени РИМ услуги и услуги на трети страни е възможно
да бъдат достъпни в цял свят, ако вие изберете достъп до РИМ услуги или Услуги на трети
страни от местоположение различно от страните, за които РИМ или съответна трета страна е
посочила, че за тези РИМ услуги или услуги на трети страни, които се предоставят, го правите
по своя собствена инициатива и Вие носите отговорност за спазването на всички действащи
закони и подзаконови актове, включително тези, свързани с износа, вноса, използването,
преноса и / или комуникация на приложимата RIM услуга или услуга на трета страна, и
свързаните с тях съдържание, продукт на трета страна или софтуер. Освен това, RIM не
предоставя никакви гаранции, че всички софтуери и продукти на трета страна, свързани със
или такива, които се предоставят чрез RIM услуга (и) (като например чрез магазин на РИМЕ и
или закупени чрез Платежна услуга BlackBerry) са подходящи или достъпни за използване на
всички места, Вие се съгласявате, че нито Вие, нито Вашите оторизирани потребители ще
изтегляте чрез даунлоуд или по друг начин достъп до софтуера, или Продукти на трети лица,

или да се опитвате да направите това, от места, където това е незаконно. Без да се ограничава
до гореизложеното, ако приложимото право забранява на вас или на оторизиран потребител
използването на функцията за видео разговори, като например видео чат или MVS
функционалността на Мобилен софтуер на BlackBerry, включително от партньор до партньор
(peer to peer), видео или Интернет-базирана функционалност не са разрешени във вашата
юрисдикция, защото Вие или оторизиран потребител сте под определена възраст или заради
законите, свързани със услуги за непредвидени случаи, тогава нито Вие, нито Вашите
оторизирани потребители ще могат да изтеглят или да използват тези софтуерни функции или
продукти и / или това да направите алтернативен договор за достъп до услуги за
непредвидени случаи е ваша отговорност.
(j) Значения в широк смисъл. Терминът "включва" или "като например" следва да се тълкува в
смисъл "включва без ограничение" и "като например без ограничение", в зависимост от
случая.
30. Сливане на договори. С оглед да се осигури: (a) прилагане на съответните условия за
Компютърен Софтуер на BlackBerry, Сървърен Софтуер на BlackBerry, Софтуер за Мобилен продукт
на BlackBerry, когато всеки един от тях се ползва като част от вашето Решение BlackBerry; както и (b)
за яснота по отношение на това кои лицензионни условия се прилагат за Софтуера за Мобилен
продукт на BlackBerry, когато се ползва като част от Вашето Решение BlackBerry, независимо от
начина по който сте набавили този Софтуер за Мобилен продукт на BlackBerry, МАРКИРАЙКИ, ЧЕ
ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА ОТ ТОЗИ ДОГОВОР, ПО НАЧИНА ПОСОЧЕН ПО-ГОРЕ, ДАВАТЕ
СВОЕТО СЪГЛАСИЕ, ЧЕ ТОЗИ ДОГОВОР ЗАМЕСТВА И ОТМЕНЯ ПРЕДХОДНО
СЪЩЕСТВУВАЩ ЛИЦЕНЗ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ/СОФТУЕР КАКТО И ЛИЦЕНЗИОННИТЕ
ДОГОВОРИ НА BLACKBERRY ЗА ФИРМЕН СЪРВЪРЕН СОФТУЕР, СЪЩО И ВСЯКАКВИ
ПРЕДХОДНИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ ДОГОВОРИ ЗА BLACKBERRY СОФТУЕР
ИЛИ РЕШЕНИЕ BLACKBERRY, И КАКВИТО И ДА БИЛО ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ НА
BLACKBERRY ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ, СКЛЮЧЕНИ С ВАС ЗА СОФТУЕРА ИЛИ
УСЛУГИТЕ НА РИМ. (ii) ТАЗИ ВЕРСИЯ НА BBSLA ОТМЕНЯ ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: ДОПЪЛНЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА
BLACKBERRY APP WORLD И ПЛАТЕЖНАТА УСЛУГА BLACKBERRY, BLACKBERRY ЛИЧНИ
ДАННИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, BBM МУЗИКА, BLACKBERRY ЗАЩИТА, BLACKBERRY
ПЪТУВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ВИДЕО ЧАТ СОФТУЕР, BLACKBERRY
MESSENGER СОФТУЕР, KATO ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ И САМО ДО СТЕПЕН, ЧЕ ТАКИВА
ДОГОВОРИ И ДОПЪЛНЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СА ПО ДРУГ НАЧИН ПРИЛОЖИМИ, СЧИТАНО ОТ
ДАТАТА НА ПРИЕМАНЕ НА ТОЗИ ДОГОВОР ОТ ВАС, ЗА ВСЕКИ СОФТУЕР, КОЙТО ПОКРИВА
ЧАСТ ВАШЕТО BLACKBERRY РЕШЕНИЕ.
Всички препратки към Лицензии за Краен потребител/Софтуер на BlackBerry, Лицензионни
договори за BlackBerry Фирмен Сървърен Софтуер или Лицензионни Договори за Решение BlackBerry
по други договори, допълнения или документация, които имате с RIM за Вашето решение BlackBerry,
следва да се разглеждат като препратки към този Лицензионен Договор за Решение BlackBerry (с
изключение до степен, в която тази препратка няма смисъл по контекста, като напр. където, в такава
разпоредба се предвижда да се прави разграничение между предходни съществуващи договори и
Лицензионни договори за BlackBerry Софтуер, при което препратките към предходно съществуващи
договори не следва да се разглеждат като препратки към лицензионни договори за BlackBerry
Софтуер).
Всякакви изменения и допълнения на предходни съществуващи Лицензии за Крайни
потребители/Софтуер на BlackBerry или Лицензионни договори за BlackBerry Фирмен Сървърен
Софтуер или Лицензионни договори за Софтуер на BlackBerry или Лицензионни Договори за

Решение BlackBerry, по които RIM Ви доставя някакъв Софтуер, следва да се разглеждат като
изменения и допълнения на този договор.
АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ ВЪПРОСИ ИЛИ ОПАСЕНИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА ТОВА
ДОГОВОР, МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА АДРЕС: legalinfo@rim.com.

