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MERK: HVIS DU ER FORBRUKER, VIL DU KANSKJE HA VISSE LOVBESTEMTE 
RETTIGHETER SOM IKKE KAN ENDRES GJENNOM EN KONTRAKT. INGEN 
BESTEMMELSER I DISSE LISENSVILKÅRENE KAN ENDRE DISSE LOVBESTEMTE 
RETTIGHETENE I DEN GRAD SLIKE ENDRINGER ER UTTRYKKELIG FORBUDT ETTER 
GJELDENDE LOV. HVIS DET ETTER LOVEN KREVES AT DISSE LISENSVILKÅRENE 
OVERSETTES, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN AV LISENSVILKÅRENE GJELDE I 
TILFELLE DET OPPSTÅR EN KONFLIKT ELLER UOVERENSSTEMMELSE MELLOM 
DEN ENGELSKE VERSJONEN OG OVERSETTELSEN AV DENNE. HVIS DISSE 
LISENSVILKÅRENE FREMLEGGES FOR DEG PÅ ET ANNET SPRÅK ENN ENGELSK, ER 
DETTE NOE RIM TILBYR SOM EN SERVICE FOR DEG. 
 
AVTALEN OM BLACKBERRY-PROSUMENTTJENESTENE 
 
Research In Motion Limited eller et av dets tilknyttede selskaper (“RIM”) har gleden av å stille til 
rådighet for deg: 
 
“BlackBerry-prosumenttjenestene” er tjenester designet av RIM og som tilbys av RIM for å gi RIM-
kunder tilgang til visse funksjoner tilgjengelige gjennom serverprogramvare eid av RIM uten at RIM-
kundene må anskaffe slik serverprogramvare. BlackBerry-prosumenttjenestene inkluderer RIMs 
“BlackBerry InternettService.” BlackBerry InternettService gir abonnentene muligheten til å: (a) integrere 
visse ISP- eller andre tredjeparts e-postkontoer for pushbasert levering til Ditt håndholdte produkt; (b) 
opprette en enhetsbasert e-postadresse for Ditt håndholdte produkt; og (c) få tilgang til et visst Internett-
innhold og visse Internett-tjenester. E-postfunksjonaliteten til BlackBerry Internet Service er også kjent 
som “MyEmail,” “BlackBerry Internet Mail” og/eller et produktnavn spesifikt for Din nettrafikk-
tjenesteleverandør. Det kan hende at ikke alle eller enkelte av BlackBerry-prosumenttjenestene er støttet 
av Din nettrafikk-tjenesteleverandør. Spør Din nettrafikk-tjenesteleverandør om tilgjengelighet. 
 
BLACKBERRY-PROSUMENTTJENESTENE ER STILT TIL RÅDIGHET FOR DEG SOM 
“TJENESTER” SOM UTGJØR EN DEL AV DIN “BLACKBERRY-LØSNING” I HENHOLD TIL 
VILKÅRENE I RIMS STANDARD BLACKBERRY SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 
(“BBSLA”) SLIK DE ER ENDRET AV DETTE TILLEGGET. DETTE TILLEGGET UTGJØR 
SAMMEN MED BBSLA “AVTALEN” FOR BLACKBERRY-PROSUMENTTJENESTENE OG 
PROGRAMVAREN DU BRUKER I SAMMENHENG MED DISSE TJENESTENE. Hvis ikke noe 
annet er bestemt i dette tillegget, skal alle bestemmelser med store bokstaver ha betydningene som 
tillegges slike bestemmelser med store bokstaver i BBSLA. BBSLA ER STILT TIL RÅDIGHET PÅ DIN 
NETTRAFIKK-TJENESTELEVERANDØRS NETTSTED FOR BLACKBERRY-
PROSUMENTTJENESTENE SAMMEN MED DETTE TILLEGGET. HVIS DU AKKURAT HAR 
ANSKAFFET DEG DIN BLACKBERRY-ENHET, ER DEN GJELDENDE VERSJONEN AV BBSLA-
PROGRAMVAREAVTALEN DU MÅTTE GODTA FOR Å KUNNE BRUKE PROGRAMVAREN TIL 
DIN HÅNDHOLDTE BLACKBERRY. HVIS DU AV EN ELLER ANNEN GRUNN IKKE KLARER Å 
FINNE DEN GJELDENDE VERSJONEN AV BBSLA, ER DEN TILGJENGELIG PÅ 
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL ELLER VED Å KONTAKTE RIM PÅ 
LEGALINFO@RIM.COM. HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, 
KAN DU TA KONTAKT MED RIM PÅ LEGALINFO@RIM.COM.  
 
VED Å GODTA DISSE LISENSVILKÅRENE VED Å KLIKKE PÅ “JEG GODTAR” NEDERST I 
AVTALEN, GODTAR DU INDIVIDUELT, ELLER HVIS DU HAR BLITT AUTORISERT TIL Å 
ANSKAFFE PROSUMENTTJENESTENE PÅ VEGNE AV DITT FIRMA ELLER ANNEN 
ORGANISASJON, I SÅ TILFELLE ENHETEN DU HANDLER PÅ VEGNE AV (I BEGGE 
TILFELLER (“DU”), AT DU ER BUNDET AV DENNE AVTALEN. LEGG MERKE TIL AT DU MÅ 
VÆRE MYNDIG I HENHOLD TIL LOVENE I DIN JURISDIKSJON FOR Å KUNNE INNGÅ 
DENNE AVTALEN. FOR AT DU SKAL KUNNE ANSKAFFE BLACKBERRY-
PROSUMENTTJENESTENE HVIS DU IKKE ER MYNDIG, MÅ DIN VERGE INNGÅ DENNE 
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AVTALEN OG AUTORISERE DIN BRUK AV BLACKBERRY-PROSUMENTTJENESTENE SOM 
EN “AUTORISERT BRUKER.” 
 
HVIS DU, FØR DU AKTIVERER ELLER BRUKER BLACKBERRY-PROSUMENTTJENESTENE, 
BESLUTTER AT DU IKKE VIL GODTA VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, HAR DU DA INGEN 
RETT TIL Å ANSKAFFE DISSE TJENESTENE, HELLER IKKE TIL Å BRUKE NOE AV 
“PROGRAMVAREN” KNYTTET TIL DISSE TJENESTENE. 
 
SPESIFIKKE VILKÅR FOR BLACKBERRY-PROSUMENTTJENESTENE 
 
1. Definisjon av “Tjenester.” For å unngå enhver tvil, er BlackBerry-prosumenttjenestene som er 
stilt til rådighet her Tjenester som er en del av din BlackBerry-løsning i henhold til BBSLA. 
 
2. Nettrafikk-tjenesteleverandør. BlackBerry-prosumenttjenestene må være støttet av Din 
Nettrafikk-tjenesteleverandør, og Du må ha en avtale som gjelder disse Tjenestene med Din nettrafikk-
tjenesteleverandør. Du gjør ingen innbetalinger til RIM for BlackBerry-prosumenttjenester. Alle 
innbetalinger for BlackBerry-prosumenttjenestene gjøres til Din nettrafikk-tjenesteleverandør. Ta kontakt 
med Din nettrafikk-tjenesteleverandør for kundestøtte, siden RIM ikke stiller kundestøtte til rådighet 
direkte for sluttbrukere. 
 
3. Uautorisert bruk.  Du må umiddelbart varsle RIM om enhver uautorisert bruk av Dine 
BlackBerry-prosumenttjenester. Du samtykker også i at Du ikke vil forstyrre driften av BlackBerry-
prosumenttjenestene, be om en annen sluttbrukers passord, eller på annen måte handle på en måte som 
forstyrrer andre sluttbrukeres bruk av BlackBerry-prosumenttjenestene. 
 
4. Restriksjoner på bruk/endringer i BlackBerry-prosumenttjenestene.  Du samtykker i at RIM 
kan, uten erstatningsansvar overfor Deg, etablere og/eller endre begrensningene på Din bruk av 
BlackBerry-prosumenttjenestene og kan endre BlackBerry-prosumenttjenestene, inkludert endringer som 
vesentlig begrenser eller nedgraderer enhver eksisterende funksjonalitet i BlackBerry-
prosumenttjenestene. Når det er praktisk mulig, vil RIM gjøre rimelige anstrengelser for å legge ut varsel 
om disse begrensningene og/eller endringer i disse på nettstedet for BlackBerry-prosumenttjenestene eller 
på annen måte varsle Deg i henhold til BBSLA. Du samtykker i å overholde disse begrensningene som et 
vilkår for Din fortsatte tilgang til BlackBerry-prosumenttjenestene. 
 
5. Mistede/stjålne/overdratte håndholdte produkter.  Ditt håndholdte produkt har et unikt 
identifikasjonsnummer som brukes for å knytte Din(e) e-postadresse(r) til Ditt håndholdte produkt og for 
å dirigere e-post og andre data til det håndholdte produktet. Hvis Du mister Ditt håndholdte produkt, eller 
hvis Du overfører Ditt håndholdte produkt til en tredjepart (som tillatt av BBSLA og din Avtale med Din 
nettrafikk-tjenesteleverandør), må Du gå til nettstedet for BlackBerry-prosumenttjenestene og 
umiddelbart fjerne tilknytningen av Din(e) e-postadresse(r) fra det håndholdte produktet.  
 
6. Krav om backup/sletting av data.  Bortsett fra i den utstrekning som er spesifikt forbudt etter 
gjeldende lover, er RIM ikke ansvarlige for data sendt til Ditt håndholdte produkt. RIM anbefaler Deg å ta 
regelmessig back-up av all e-post, alt innhold, og/eller alle andre data på Ditt håndholdte produkt, siden 
slike data ikke lagres av RIM. Hvis Du overfører Ditt håndholdte produkt (som det er tillatt i BBSLA), 
må Du slette alle data fra Ditt håndholdte produkt, og fjerne alle minneutvidelser, ellers vil disse dataene 
være tilgjengelig for personen som overtar det håndholdte produktet. 
 
7. Ulovlig eller upassende bruk. Som beskrevet i detalj i BBSLA, skal Du ikke bruke BlackBerry-
prosumenttjenestene eller andre deler av Din BlackBerry-løsning til ulovlige eller upassende formål, 
inkludert, uten begrensninger, spoofing, phishing, spamming, trakassering eller krenkelse av opphavsrett. 
Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter når Du bruker BlackBerry-
prosumenttjenestene. Hvis BlackBerry-prosumenttjenestene blir brukt på en måte som av RIM vurderes 
som et brudd på denne Avtalen, har RIM eller dets representant anledning til, men er ikke forpliktet til, å 
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sette i verk ansvarlige tiltak de finner passende. Slike tiltak kan inkludere, men er ikke begrenset til, 
midlertidig eller permanent fjerning av innhold, blokkering eller delvis blokkering av Internett-
overføringer og øyeblikkelig utestengning fra eller opphør av alle eller deler av BlackBerry-
prosumenttjenestene og denne Avtalen. RIM kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for slike svartiltak. 
Tiltakene beskrevet ovenfor utelukker ikke andre tiltak fra RIM, og RIM kan sette i verk ethvert annet 
rettslig, rimelig eller teknisk tiltak de finner passende. 
 
8. “SOM DE ER” OG “SOM TILGJENGELIG” og ikke for Essensielle formål. I motsetning til 
BlackBerry Enterprise-programvaren, krypterer ikke BlackBerry-prosumenttjenestene dataoverføringer. 
Som beskrevet i detalj i BBSLA, er trådløse tjenester ikke feilsikre og bør aldri brukes til essensielle 
formål eller til applikasjoner som krever feilsikre kontroller; og i den utstrekning gjeldende lov tillater, og 
som beskrevet i detalj i BBSLA, stilles BlackBerry-prosumenttjenestene til rådighet “SOM DE ER” og 
“SOM TILGJENGELIG.” RIM kan ikke garantere og garanterer ikke at BlackBerry-prosumenttjenestene 
vil være kontinuerlige, uavbrutte, rettidige, sikre eller feilfrie. RIM forbeholder seg retten til å utføre 
vedlikehold eller på annen måte midlertidig avbryte tilgangen til BlackBerry-prosumenttjenestene for fra 
tid til annen å reparere feil i programvaren, installere oppdateringer og diagnostisere og vedlikeholde 
BlackBerry-prosumenttjenestene, noe som vil begrense RIMs evne til å stille til rådighet BlackBerry-
prosumenttjenestene i en viss tidsperiode. 
 
9. Tredjeparters nettsteder, programvare, tjenester og innhold. Du godkjenner og sier Deg enig 
i at BlackBerry-prosumenttjenestene lar Deg få tilgang til tredjeparters innhold, tredjeparters nettsteder, 
tredjeparters programvare og tredjeparters tjenester, inkludert, uten begrensninger, hvilke som helst 
tredjeparts e-posttjenester Du bruker gjennom BlackBerry-prosumenttjenestene. Som beskrevet i detalj i 
BBSLA, anerkjenner og sier Du deg enig i at RIM ikke er ansvarlig for tredjeparters innhold, tredjeparters 
nettsteder, tredjeparters programvare eller tredjeparters tjenester som Du går inn på eller anskaffer 
gjennom Din bruk av BlackBerry-prosumenttjenestene, og at Du er ansvarlig for kontrakter Du inngår på 
Internett. Du bør alltid være forsiktig når Du gir fra deg personlige opplysninger om Deg selv eller andre 
til tredjeparter Du samhandler med når Du bruker BlackBerry-prosumenttjenestene. 
 
10. Samtykke til innhenting av personlige opplysninger. I tillegg til bestemmelsene i BBSLA som 
gjelder innhenting av personlige opplysninger, autoriserer Du at RIM innhenter, bruker og lagrer Dine 
personlige opplysninger som gjelder tredjeparts e-posttjenester i så lang tid som RIM vurderer som 
nødvendig (men ikke lenger enn det som er tillatt etter gjeldende lover), inkludert, uten begrensninger, 
Din bruker-ID og Ditt passord til hver av Din(e) tredjeparts e-postkonto(er), og at RIM gir disse 
opplysningene videre til de gjeldende tredjeparts leverandørene av e-posttjenester i samband med 
aktiverings-, fakturerings-, leveranse-, vedlikeholds- og deaktiveringsformål. 
 
11. Konflikter. Hvis noen av vilkårene og bestemmelsene i dette Tillegget kommer i konflikt med 
vilkårene og bestemmelsene i BBSLA eller med andre tillegg til eller endringer i BBSLA, skal disse 
vilkårene og bestemmelsene ha forrang, men bare i den grad det gjelder for BlackBerry-
prosumenttjenestene. 
 
Jeg har lest denne Avtalen inkludert dette Tillegget og BBSLA, og jeg er forberedt på og autorisert til å 
inngå denne Avtalen om BlackBerry-prosumenttjenestene i henhold til vilkårene og bestemmelsene 
beskrevet i dette Tillegget og BBSLA. 
 
 
 
Jeg godtar        Jeg godtar ikke 
 
 


