
PORSCHE DESIGN SMARTPHONE منBLACKBERRY  شروط خدمات دعم العمالء

والشروط PLANمجانیة

العربیة (092214)العالمیة-مجانیة الشروط واألحكام خطة الدعم -تصمیم بورشھ الذكي من بالك بیري 

.یرجى قراءة ھذه الوثیقة بتمعن قبل قبول

بالك بیري (كما ھو موضح أدناه) یسر أن تتیح لك (كما ھو موضح أدناه) مجانیة خطة خدمات دعم العمالء في بالك بیري 
بورشھ تصمیم الھاتف الذكي بالك بیري من ("خطة دعم مجانیة"). من أجل تبدأ من تاریخ الشراء الخاصة بك من جدید

) إكمال عملیة التسجیل 1یجب علیك: ( BLACKBERRYالوصول إلى الخدمات المتاحة في إطار خطة دعم مجاني من
) توافق على2خطة حسابك الخاص المجاني")؛ و (") PLANللحصول على حساب العمالء مجانیة خدمات الدعم

PORSCHE DESIGN SMARTPHONE منBLACKBERRY  خدمات دعم العمالء مجانیة اتفاقیة
 BLACKBERRY SOLUTION("االتفاقیة"). وتأتي ھذه االتفاقیة تتألف من سیاسة الخصوصیة بالك بیري، التیار

یجعل برنامج BLACKBERRY، وھو االتفاق الذي("THE "BBSLA)اتفاقیة ترخیص ینطبق علیك
BlackBerry المتاحة والخدماتFOR THE SOLUTION علیق (المعروف سابقا باسمSOFTWARE ترخیص

BLACKBERRY اتفاقیة) AS المعدلةBY ھذهPORSCHE DESIGN SMARTPHONE  من بالك بیري
ذه والشروط ("الشروط واألحكام"). یرجى التأكد من أن كنت قد استعرضت ھ PLANمجانیة دعم العمالء شروط الخدمات

قبل االعتراف موافقتك على االتفاق. سیاسة الخصوصیة  BBSLAالشروط واألحكام وسیاسة الخصوصیة بالك بیري، و
ویمكن االطالع  BBSLAو http://blackberry.com/legal/privacy_policy.jspبالك بیري ویمكن االطالع على

.http://blackberry.com/legal/bbsla.jspعلى

تفاق قانوني بینك بشكل فردي، أو إذا كان یحق لك أن تتصرف نیابة عن شركتك أو كیان آخر، ثم الكیان االتفاق یشكل ا
 BBSLAلمصلحة من أن تتصرف، (في كلتا الحالتین "أنت")، وبالك بیري، أو الشركة التابعة أو التابعة تحدید ذلك في

واستخدام حساب خطة المجاني الخاص بك، وخدمات الدعم المعمول بھا في والیتكم ("بالك بیري")، فیما یتعلق صولك إلى
(أ) أدناه) المقدمة كجزء من أو في إطار خطة دعم مجانیة. ویشار إلى كل واحد 5(على النحو المحدد في الفقرة الفرعیة 

یتعلق خدمات منكم وبالك بیري إلیھا ھنا باسم "الطرف" وجماعیا باسم "األطراف". أي برامج التي تقدمھا لك بالك فیما
الدعم ھو "البرنامج"، وخدمات الدعم ھي "الخدمات" وأنھا تشكل جزءا من "الحل بالك بیري الخاص بك"، كما تم تعریف 

.BBSLAھذه المصطلحات في
1. 

أوافق" استجابة البرید " ANمع BLACKBERRYتوفیر (II)تشیر قبولك لفظیا لبالك،  BY: (I) .االتفاق
، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفھمت BLACKBERRYالشروع في الحصول على خدمات الدعم من OR (III) .اإللكتروني

، الوصول أو FORتوافق على االتفاقیة، فإنك قد ال تسجل IF YOU DO NOT .وتوافق على االلتزام واالمتثال التفاقیة
رجى االتصال بالك بیري فياستخدام خدمات الدعم. إذا كان لدیك أي أسئلة أو استفسارات حول االتفاق، ی

legalinfo@blackberry.com.

) سنة من العمر؛ و (ب) من سن الرشد بموجب قوانین 18على األقل ثمانیة عشر ( (A) :سن الرشد. یجب ان تكون معا .2
.PLAN ACCOUNTھذه الشروط واألحكام أو الحصول على الخاص بك مجانیة INTOاالختصاص إلدخال

ما لم یذكر خالف  BBSLAیجب على جمیع بنود رأس المال في ھذه الشروط واألحكام، المعاني المبینة فيتعریفات.  .3
.ذلك في ھذه الشروط واألحكام

مجانیة دعم خطة األھلیة. خطة دعم مجانیة صالحة وعرضت لكم في البلدان التي توفر بالك بیري حالیا خدمات الدعم فقط  .4
(أ) أدناه)، شریطة أن تحصل على حساب خطة المجاني 5ة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعیة للمنتجات المغطاة الجدید

أدناه). في الحاالت التي تكون فیھا أنت الحصول على 6الخاصة بك قبل انتھاء التغطیة الفترة (كما ھو محدد في القسم 
ال تزال ساریة. للحصول على قائمة البلدان التي توفر الخدمات المساندة في بلد خارج من والیتكم، ھذه الشروط واألحكام

إذا كنت ترغب في الخدمات ألي  .www.blackberry.com/gettingstartedبالك بیري حالیا خدمات الدعم، قم بزیارة
.www.blackberry.com/supportمنتج بالك بیري األخرى، یرجى زیارة

.خدمات الدعم .5
افة، بالك بیري، إما مباشرة أو من خالل مقدمي الخدمة لھا، سوف توفر لك الوصول إلى بعض أ) في إطار خطة دعم النظ)

 BlackBerry"خدمات الدعم الفني فقط فیما یتعلق تصمیم بورشھ الھاتف الذكي بالك بیري من (والذي ھو الخاص بك
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مثبتة مسبقا على تصمیم  BlackBerry، ویده برنامج(BBSLAالمحمول المنتج"، كما أن یتم تعریف المصطلح في
بورشھ الھاتف الذكي بالك بیري من وقت الشراء األصلي جنبا إلى جنب مع أي بالك بیري زودت ترقیات أو تحدیثات 

، واالكسسوارات األجھزة في المربع الذي وترد في تصمیم بورشھ الھاتف الذكي من بالك BlackBerryللمحمول برنامج
أدناه ("خدمات 6ألصلي (مجتمعة "المنتج المغطاة") خالل فترة التغطیة المحددة في القسم بیري التعبئة والتغلیف ا

المنتجات المشمولة یستثني صراحة أي بنود الطرف الثالث الذي قد یتم قبل تحمیلھا على ذلك. یجوز  THE .("الدعم
ي تقدیمھ للخدمات الدعم، وبالك بیري و / أو خدمات الدعم المتاحة لك عبر الھاتف، و / أو الدردشة على شبكة اإلنترنت. ف

ب) 5مقدمي خدماتھا ومحاولة حل القضایا الخاصة بك التي تقع ضمن نطاق خدمات الدعم المدرجة في الفقرة الفرعیة (
.أدناه، ولكن ال یمكن أن تضمن قرار

ئلة العامة المتعلقة بمیزات األساسیة ب) نطاق خدمات الدعم: وتشمل خدمات الدعم االستجابة ألو المساعدة في: (ط) األس)
للمنتج المغطى (باستثناء أي طرف ثالث العناصر)، البدء، وتركیب، (ب) استفسارات بخصوص خطة دعم مجانیة وخدمات 

الدعم بشكل عام، بما في ذلك میزات رئیسیة الدعم الفني، والتسجیل، واستحقاق. (ج) تخصیص المنتج المغطاة الخاصة بك. 
اعدة التقنیة مع استكشاف األخطاء وإصالحھا بسیطة ومتقدمة واستعادة البیانات. (ت) تفسیر رسائل الخطأ. و (د) المس

المحمول المنتج و / أو الملحقات في علبة الوارد في  BlackBerry(السادس) تحدید متى وتحتاج إلى إصالحات لدیك
ا یتعلق یده البرامج بالك بیري، بالك بیري وتقدیم الدعم فقط التعبئة والتغلیف للمحمول المنتج بالك بیري األصلي. وفیم

.للحصول على اإلصدار الحالي من ثم كل بند من یده البرامج بالك بیري والنسخة السابقة مباشرة النسخة آنذاك الحالي
:ج) القیود: خدمات الدعم ال تشمل)
یري وفقا لتقدیرھا، تنجم عن استخدام المنتج المغطى بطریقة ط) تقدیم الدعم للمشاكل التي، على النحو الذي یحدده بالك ب)

غیر أن التفكیر صراحة من الوثائق التي تقدمھا بالك بیري، بما في ذلك دون حصر المشاكل التي تنتج عن استخدامك ل أو 
.تعدیل على المنتج المغطى بطریقة التي ال یقصد المنتج تغطیھا بالك بیري الستخدامھا أو تعدیلھا

ب) الخدمات المطلوبة لمعالجة القضایا الناجمة عن صیانة أو التكوین التغییرات التي أدخلت على أو المنصوص علیھا )
.المنتج المغطاة الخاصة بك عن طریق أي شخص آخر من بالك بیري

أي طرف ثالث )1ج) القضایا الناجمة عن العوامل الخارجیة لمنتجات بالك بیري، والبرمجیات والخدمات، مثل من: ()
) وقابلیة التشغیل البیني من المنتج المغطى مع أي طرف ثالث األصناف و/ أو خدمات 2األصناف و / أو خدمات طرف ثالث، (

) حالة وجود قوة قاھرة (التي یجب أن تشمل فعل هللا، والعمل العمل، والحرائق، والظروف البیئیة أو أي حدث 3طرف ثالث، (
) أي طرف ثالث العناصر أو خدمات خارجیة المضمنة مع المغطى 4بالك بیري المباشرة) أو (أو ظرف آخر خارج سیطرة

.منتجك
د) القضایا المتعلقة بأي منتجات بالك بیري، والبرمجیات، وغیرھا من الخدمات من المنتج مغطاة أو خطة دعم مجانیة )

ات أو الخدمات المتعلقة بالك بیري إنتربرایز سیرفرلدیك. من أجل الوضوح، استبعاد خدمات الدعم صراحة توفیر المعلوم
(BES) أو نظام الصوتي عبر المحمول(MVS)؛

.ت) توفیر الدعم المتعلقة باستخدام، والوصول، وتحمیل، تكوین و / أو استكشاف الطرف الثالث األصناف)
لبیانات المفقودة أو التالفة أثناء خدمات السادس) القضایا المتعلقة خسارة أو ضرر من البیانات، بما في ذلك دون حصر ا)

الدعم. و
.السابع) إصالح عیوب األجھزة عن طریق الضمان المحدود لاللمغطى منتجك تغطیتھا)
د) الوصول وساعات العمل: یمكنك العثور على معظم المعلومات االتصال یصل إلى التاریخ لخدمات الدعم التي قد تكون )

أرقام الھاتف، وعناوین المواقع، وساعات من  ..www.blackberry.com/gettingstartedمتاحة لك في بلدك في
الھاتف وسیتم تحدید الدعم، والشكل (بما في ذلك لغات) التي أدت إلى خدمات الدعم المتاحة (كما قد تخضع للتغییر) من خالل 

تغییرات من ھذا القبیل من قبل بالك بیري، والقسم بالك بیري، وفقا بالك بیري الوحید، من وقت إلى آخر. إذا تم إجراء أي
.أدناه تنطبق13

، التجوال أو بیانات االستخدام األجور قد تقدم لدعم الدعوات WIRELESS ،CARRIERالمحلیة والوطنیة وطرف ثالث
.YOUالتي أطلقتھا

المحمول  BlackBerryخ شرائك لدیكالفترة من التغطیة. سوف بالك بیري جعل خدمات الدعم المتاحة لك من تاری .6
 BlackBerryالمحمول المنتج على النحو المحدد في الضمان BlackBerryالمنتج حتى انتھاء فترة الضمان الخاصة بك
القانونیة ("مدة التغطیة")؛ ومع ذلك، فإن خدمات  /www.blackberry.comالمحمول المحدودة لبلدك، والذي یتوفر في

عندما یمكنك الحصول على حساب خطة المجاني لدیك، واستعرض االتفاق. على سبیل المثال، إذا كنت الدعم یبدأ فقط 



PORSCHE DESIGN SMARTPHONE منBLACKBERRY  شروط خدمات دعم العمالء

والشروط PLANمجانیة

العربیة (092214)العالمیة-مجانیة الشروط واألحكام خطة الدعم -تصمیم بورشھ الذكي من بالك بیري 

 BlackBerry) یوما من شراء الخاصة بك30الحصول على حساب خطة المجاملة وافقت على االتفاق بعد ثالثین (
ال تھمة لكم الستخدامك  BLACKBERRY) یوما. سوف30المحمول المنتج، وفترة التغطیة سینخفض من قبل ثالثین (

خطة دعم مجانیة خالل الفترة التغطیة. ومع ذلك، خدمة وقت البث (بما في ذلك اتھامات لمسافات  OR THEلخدمات الدعم
.طویلة) تتھم قد تنطبق. خطة دعم النظافة، بما في ذلك خدمات الدعم، قد ال یتم تجدیدھا

مسؤولیاتك. كنت توافق .7
وفیر معلومات صحیحة ودقیقة وحدیثة، وكاملة عنك كما ھو مطلوب من قبل استمارات التسجیل المعمول بھا، أ) إلى: (أ) ت)

بما في ذلك، ولكن ال تقتصر على المعلومات المتعلقة المغطى منتجك، وتفاصیل االتصال الخاصة بك وتحدید الھویة الخاصة 
بیانات التسجیل إلبقائھا صحیحة ودقیقة وحدیثة، وكاملة. وبك (و"بیانات التسجیل ")؛ و (ب) المحافظة على و تحدیث

ب) لتوفیر بالك بیري مع أیة معلومات و / أو المساعدة التي بالك معقول طلبات أو یتطلب لتوفیر خدمات الدعم لك )
بك، الخاص PINوتشخیص القضایا، والوفاء خالف ذلك التزاماتھا بموجب االتفاق. ویشمل ذلك، دون حصر، وتوفیر

والرقم التسلسلي، إصدار نظام التشغیل، وتركیب البرمجیات، واألجھزة الطرفیة المتصلة أو تثبیتھا على منتجك مسقوف، أي 
سجالت، ورسائل الخطأ المعروضة، اإلجراءات المتخذة من قبل أنت واجھت صعوبات مع المغطى المنتج الخاص بك، و 

.ناء على طلب بالك بیريالخطوات المتخذة لحل ھذه القضیة، لبالك ب

مجانیة خطة أمن حساب. على قبولك من االتفاق، سوف یطلب منك تقدیم عنوان البرید اإللكتروني وغیرھا من بیانات  .8
التسجیل كنت ترغب في الحصول المرتبطة حساب خطة المجاني الخاص كجزء من إتمام عملیة التسجیل مجانیة حساب 

اء من تسجیل الحساب المجاني خطة الخاصة بك، وسوف تقدم لك إمكانیة الوصول إلى خدمات الخطة الخاصة بك. عند االنتھ
الدعم المقدمة في إطار خطة دعم مجانیة. ال حسابك الخاص خطة المجاني وال دخولك إلى خطة دعم مجانیة غیر قابلة 

اص بك وأنت مسؤولة مسؤولیة للتحویل إلى أي شخص آخر. أنت مسؤول عن الحفاظ على أمن حساب خطة المجاني الخ
كاملة عن جمیع األنشطة التي تحدث تحت حساب خطة المجاني لدیك. كنت توافق على إبالغ بالك بیري بأسرع ما یمكنك أن 
تصبح على بینة من أي استخدام غیر مصرح بھ لحساب خطة المجاني الخاص بك أو أي خرق لألمن. أنت تقر وتوافق على 

.ؤولة عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع تنشأ عن فشلك في االمتثال مع ما سبقأن بالك بیري لیست مس

المعلومات الشخصیة. أي واالتصاالت، واإللكترونیة أو غیر ذلك، مع بالك بیري، بالك بیري الشركات التابعة لھا، و / أو  .9
مرجعیة. وباإلضافة إلى سیاسة مقدمي الخدمات قد یتم تسجیل للتدریب، وضمان الجودة، وخدمة العمالء وأغراض 

فیما یتعلق بالمعلومات الشخصیة، كما أنك تفھم وتوافق على أن  BBSLAالخصوصیة بالك بیري والشروط واألوضاع في
المعلومات الشخصیة یمكن جمعھا، وتستخدم، ومعالجتھا، أحال، وتخزینھا في كندا، والوالیات المتحدة، وأي البلد الذي بالك 

یري الشركات التابعة ومقدمي الخدمات التي یحتفظ بھا بالك بیري الحفاظ على مرافق (والتي قد تشمل دوال من بیري، بالك ب
.(خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة

األجل. تدخل ھذه االتفاقیة وخطة دعم مجانیة تستمر ساریة المفعول حتى في وقت سابق من: (أ) انقضاء فترة التغطیة.  .10
.أدناه12أو 11نھاء االتفاق وفقا لألقسام أو (ب) إ

اإلنھاء من بالك بیري. إذا أنت خرق االتفاق، بالك بیري قد (باإلضافة إلى جمیع الحقوق والتعویضات األخرى  .11
م، المنصوص علیھا في االتفاق، بموجب القانون، أو غیر ذلك) إنھاء ھذه االتفاقیة (أو جزء منھا)، وإلغاء خطتك مجانیة دع

حساب خطة المجاني لدیك، ووقف تقدیم خدمات الدعم. باإلضافة إلى ذلك، قد بالك بیري إنھاء االتفاق أو خطة دعم النظافة، 
) یوما "إلى عنوان البرید اإللكتروني 10أو كلیھما، لتوفیر الراحة وحسب تقدیرھا على تزویدك عشرة إشعار خطي مسبق (

. وعالوة على ذلك، ھل توافق على أن بالك بیري ال یجوز أن یكون مسؤوال لك أو أي الذي قدمتھ لحساب خطة المجاني لدیك
طرف ثالث عن أي إنھاء االتفاق، خطة دعم مجانیة حسابك، خطة المجاني الخاص بك، أو الحد من وصولك إلى خدمات 

.الدعم، و / أو تعلیق من استعمالھا

دعم، حساب خطة المجاني لدیك وھذه الشروط واألحكام في أي وقت وألي اإلنھاء من أنت. یمكنك إنھاء خطتك مجانیة .12
سبب. إذا كنت ترغب في إنھاء خطتك مجانیة دعم، حساب خطة المجاملة وھذه الشروط واألحكام، یمكنك إما: (أ) الدعوة 

وإخطار  www.blackberry.com/gettingstartedبالك بیري على رقم الھاتف لخدمات الدعم لبلدك المدرجة في
2200ممثل بالك بیري من رغبتكم إلنھاء، أو (ب) إرسال إشعار خطي للبالك بیري من رغبتكم في إنھاء عن طریق البرید 
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والشروط PLANمجانیة

العربیة (092214)العالمیة-مجانیة الشروط واألحكام خطة الدعم -تصمیم بورشھ الذكي من بالك بیري 

لیس كافیا إلنھاء العمل  BY YOU BY EMAILإنھاء .N2K 0A7شارع الجامعة الشرقیة، واترلو، أونتاریو، كندا، 
PLANالخاص بك خطة دعم النظافة، ك مجانیة ACCOUNT  وھذه الشروط واألحكام. على أي إنھاء من ھذا القبیل

.أنت، یجب حقك في استخدام خدمات الدعم إنھاء، تخضع ألحكام بقاء االتفاق

أو سیاسة الخصوصیة بالك  BBSLAالحق في تعدیل. باإلضافة إلى الطریقة التي تحدیثات بالك بیري أو یعدل في .13
ھا في تحدیث أو تعدیل ھذه الشروط واألحكام من وقت إلى وقت من األوقات على تقدیرھا بیري، بالك بیري تحتفظ بحق

الخاص، ویمكن أن أبلغكم ھذه التحدیثات و التنقیحات بأي وسیلة معقولة، بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر عن طریق نشر 
أو عن طریق البرید اإللكتروني إلى  www.blackberry.com/legalأیة تحدیثات و / أو مراجعات لموقع بالك بیري في

عنوان البرید اإللكتروني الذي قدم لحساب خطة المجاني لدیك. إنك توافق على أنك سوف یستعرض االتفاق بناء على إخطار 
من التحدیث و / أو مراجعة للتأكد من أن أنت على علم باستمرار من خدمات الدعم المقدمة لك وفقا لالتفاق. استخدامك 

لخدمات الدعم (بما في ذلك متابعة في اتصال مع تذكرة مفتوح) بعد إخطار تلك التحدیثات و / أو التنقیحات على اتفاق سوف ل
تشكل قبولك لھذه التغییرات. ویصبح أي تغییر جوھري على اتفاق ال تنطبق بأثر رجعي على أي مطالبة أو نزاع في اتصال 

.مع االتفاق التي نشأت قبل ذلك التغییر

أو مع أي إضافة أو تعدیل  BBSLAالصراع. إذا كان أي من أقسام ھذه الشروط واألحكام تتعارض مع أحكام وشروط .14
.، تقوم ھذه الشروط واألحكام تحكم إلى حد التناقض، ولكن فقط ألنھا تنطبق على خطة دعم مجانیةBBSLAأخرى إلى

واإلشعارات بموجب ھذه االتفاقیة أن تقدم وفقا ل"المالحظات" ینطبق متنوعة. باستثناء ما ھو منصوص علیھا فیھ،  .15
ھل توافق على أن نسخة مطبوعة من االتفاق وبأي إشعار في شكل إلكتروني تكون مقبولة في  .BBSLAحكم في

الت تجاریة اإلجراءات القضائیة أو اإلداریة أو على أساس المتعلقة باتفاق بالقدر نفسھ وتخضع لنفس الشروط وثائق وسج
أخرى ولدت أصال وحافظت في شكل مطبوع. سوف بالك بیري لن تكون مسؤولة عن الفشل في الوفاء بأي التزامات نتیجة 

.ألسباب خارجة عن إرادتھا


