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עשויות להיות לכם זכויות מסוימות המעוגנות,אם אתם צרכנים:שימו לב
אף הגבלה המנויה בתנאי רשיון אלה לא .בחוק שלא ניתן להגבילן בהסכם

תגביל זכויות חוקיות אלה במידה בה שינוים אלה אסורים במפורש על ידי
,אם תרגום תנאי רשיון אלה לשפה אחרת נדרש על פי חוק .החוק החל

רסה האנגלית לתנאי הרשיון תגבר בכל מקרה שבו תתקיים סתירה או איהג
אם תנאי רשיון .התאמה בין הגרסה האנגלית לבין כל תרגום שנערך ממנה

. עושה זאת לנוחיותכם בלבדRIM,אלה נמסרו לכם בשפה שאינה אנגלית

)"PROSUMERS"(הסכם השירותים של בלאקברי לצרכנים מקצועיים

Research In Motion Limitedאו אחת מהחברות הקשורות בה (“RIM”)שמחה להעמיד 
:לרשותכם

הם שירותים)”BlackBerry Prosumer Services“" (שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים"
עלRIM והם מוצעים כדי לספק ללקוחותRIMשתוכננו על ידי  תפקודיות מסוימת המסופקת

שירותי . יאלצו לרכוש תוכנת שרת דומהRIMי שלקוחותידי תוכנת השרת שבבעלותה מבל
 RIMשל"שירות האינטרנט של בלאקברי"בלאקברי לצרכנים מקצועיים כוללים את

)“BlackBerry Internet Service”(. שירות האינטרנט של בלאקברי מאפשר למנויים) :למזג)א
ISPלשם משלוח מבוסס דחיפה מסוימים או חשבונות דואר אלקטרוני אחרים של צד שלישי 

)push based delivery(למכשיר כף היד הנישא שלכם;)ליצור כתובת דואר אלקטרוני)ב
גישה לתוכן ושירותי אינטרנט)ג(וכן;מבוססת מכשיר עבור מכשיר כף היד הנישא שלכם

תפקודיות הדואר האלקטרוני של שירות האינטרנט של בלאקברי ידועה גם בשם .מסוימים
""MyEmail,“BlackBerry Internet Mail”או שם מוצר ייחודי לספק שירותי זמן האוויר/ ו

אינם נתמכים על ידי ספק,בלאקברי לצרכנים מקצועיים או חלקם)י(יתכן שכל שירות.שלכם
.אנא בדקו עם ספק זמן האוויר שלכם לגבי זמינות .שירותי זמן האוויר שלכם

המהווים חלק"שירותים"צועיים מסופקים לכם כשירותי בלאקברי לצרכנים מק
שלכם בכפוף לתנאים של)”BLACKBERRY SOLUTION“" (פתרון בלאקברי"מ

נספח .כפי ששונה בנספח זה")BBSLA("התכנה הרגיל של בלאקבריהסכם רשיון
עבור שירותי בלאקברי לצרכנים"הסכם" יוצרים בצוותא את הBBSLA-זה וה

 אלא אם מוגדר אחרת .ה אתם משתמשים עם שירותים אלהמקצועיים והתכנה שב
לכל המושגים שנעשה בהם שימוש בהסכם זה תהיה המשמעות שהוגדרה להם ,בהסכם זה

 מסופק באתר האינטרנט שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועייםBBSLA-ה .BBSLA-ב
מכ .של ספק שירותי זמן האוויר שלכם יחד עם נספח זה שיראם זה עתה רכשתם את

שלכם  היא הסכם התכנה שנדרשתםBBSLA-הגרסא העדכנית של ה,הבלאקברי
אם אינכם .להסכים לו כדי להשתמש בתכנת בלאקברי הנישאת בכף היד שלכם

 -ניתן לאתרו ב, מכל סיבה שהיאBBSLA -יכולים למצוא את הגרסא העדכנית של ה
LEGAL/COM.LACKBERRYB.WWWאו על ידי יצירת קשר עם RIMב - 

LEGALINFO@RIM.COM. או נושאים המטרידים אתכם בקשראם יש לכם שאלות
.COM.RIM@LEGALINFO - בRIMאנא צרו קשר עם,לתנאי הסכם זה

,מטה)”I ACCEPT“" (ה/אני מסכים"בהסכמתכם לתנאי רשיון זה על ידי לחיצה על
או אם אתם מורשים לקבל את השירותים לצרכנים מקצועיים בשם,אתם באופן אישי

,")אתם"בכל מקרה(הרי שהישות שעבורה הנכם פועלים,חברתכם או ארגון אחר
י עליכם להיות בגירים על פי חוקיאנא שימו לב כ.מסכימים להיות קשורים בהסכם זה

האפוטרופוס,אם אינכם בגירים .הסמכות השיפוטית שלכם כדי להיכנס להסכם זה
שלכם חייב להיכנס להסכם זה ולאשר את שימושכם בשירותי בלאקברי לצרכנים
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על מנת שתוכלו לקבל את,)”AUTHORIZED USER“" (משתמש מורשה"מקצועיים כ
.ים מקצועייםשירותי בלאקברי לצרכנ

החלטתם כי,שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים או השימוש בהם אם לפני הפעלת
הרי שאז אין לכם כל זכות לקבל שירותים,אינכם מוכנים להסכים לתנאי הסכם זה

.הקשורה בשירותים אלה")SOFTWARE" ("תכנה"או לעשות שימוש בכל,אלה

כנים מקצועייםתנאים מיוחדים לשירותי בלאקברי לצר

שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים,למען הסר ספק ".שירותים"הגדרת המונח.1
 Your BlackBerry(המסופקים להלן הנם שירותים המהווים חלק מפתרון בלאקברי שלכם

Solution(תחת ה- BBSLA.

מך על ידישירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים חייבים להית .ספק שירותי זמן אוויר.2
ספק שירותי זמן האוויר שלכם וחייב להיות לכם הסכם עם ספק שירותי זמן האוויר עבור

כל; עבור שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועייםRIM -אינכם משלמים ל .שירותים אלה
התשלומים עבור שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים משולמים לספק שירותי זמן האוויר

 אינהRIMשכן, עם ספק שירותי זמן האוויר שלכם עבור תמיכהאנא צרו קשר .שלכם
.מספקת תמיכה ישירות למשתמשי קצה

מורשה.3  מיד על כל שימוש בלתי מורשהRIM -עליכם להודיע ל.שימוש בלתי
של .בשירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים אתם גם מסכימים שלא תשבשו את פעולתם

ולא תפעלו,לא תפצירו לקבל סיסמת כניסה של אחרים,עייםשירותי בלאקברי לצרכנים מקצו
בדרך אחרת באופן שמפריע לשימוש שעושים משתמשי קצה אחרים בשירותי בלאקברי

.לצרכנים מקצועיים

אתם .שינויים בשירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים/הגבלות על שימוש.4
על/ם ולהקי,ללא חבות כלפיכם, רשאיתRIM -מסכימים לכך ש או לערוך שינויים בהגבלות

השימוש שלכם בשירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים ולערוך שינוים בשירותי בלאקברי
לצרכנים מקצועיים כולל שינויים שמגבילים באופן מהותי או שמפחיתים את רמת התפקודיות

ים סבירים תשקיע מאמצRIM,היכן שבר ביצוע .של כל שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים
באתר האינטרנט של שירותי בלאקברי,או שינויים כאמור/לפרסם הודעה על הגבלות ו

אתם מסכימים .BBSLA -לצרכנים מקצועיים או שתספק לכם הודעה בדרך אחרת בהתאם ל
לדבוק בהגבלות אלה כתנאי להמשך אפשרות הגישה שלכם לשירותי בלאקברי לצרכנים

.מקצועיים

מספר זיהוי ייחודי למכשיר כף היד .הועברו/נגנבו/מכשירי כף יד נישאים שאבדו.5
הדואר האלקטרוני שלכם לבין מכשיר)כתובות(הנישא שלכם משמש לשם קישור בין כתובת

אם .כף היד הנישא שלכם ולשם ניתוב דואר אלקטרוני ומידע אחר לאותו מכשיר כף יד נישא
היד או אם העברתם את מכשיר כף,הנישא שלכם או שהוא נגנבאיבדתם את מכשיר כף

 וההסכם שלכם עם ספקBBSLA -כפי שמותר על פי ה(היד הנישא שלכם לצד שלישי
עליכם לגשת לאתר האינטרנט של שירותי בלאקברי לצרכנים,)שירותי זמן האוויר שלכם

וני שלכם לבין אותוהדואר האלקטר)כתובות(מקצועיים ו לנתק מיד את הקשר שבין כתובת
.מכשיר כף יד נישא

 אינה נושאת באחריות לכל מידע ששודרRIM .מחיקת מידע/דרישה לגיבוי.6
 RIM.אלא במידה האסורה במפורש על ידי חוק החל,למכשיר כף היד הנישא שלכם

או מידע אחר שבמכשיר כף/התוכן ו,ממליצה שתגבו באופן סדיר את כל הדואר האלקטרוני
אם העברתם את מכשיר כף .RIMכיון שמידע כאמור אינו מאוחסן על ידי,ד הנישא שלכםהי
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עליכם למחוק את כל,)BBSLA -כפי שמותר על פי ה(היד הנישא שלכם לצד שלישי
או שנתונים אלה יהיו,ולהסיר כל הרחבת זיכרון,הנתונים ממכשיר כף היד הנישא שלכם

.ר כף יד נישאזמינים לאדם שקיבל את אותו מכשי

לא תעשו שימוש,BBSLA -כפי שמפורט עוד ב .שימוש בלתי חוקי או בלתי נאות.7
בשירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים או בכל חלק אחר מפתרון בלאקברי שלכם לכל מטרה

של,spoofing)" (מתיחות",כולל ללא הגבלה,בלתי חוקית או בלתי נאותה עריכת עותק
ים לשם קבלה בתחבולה של פרטים אישיים או כספיים של משתמשים אועמוד אינטרנט קי

 .הטרדה או הפרת זכויות יוצרים,משלוח דואר זבל,)phishing(קבלת סיסמת הכניסה שלהם
אתם אחראים לציות לכל החוקים והתקנות החלים בעשותכם שימוש בשירותי בלאקברי

ברי לצרכנים מקצועיים באופן שלדעתאם נעשה שימוש בשירותי בלאק .לצרכנים מקצועיים
RIMמפר הסכם זה ,RIMלנקוט בכל פעולה,אך אינם מחויבים, או סוכן שלה רשאים

להסרת תוכן,אך אינה מוגבלת,פעולה כאמור עשויה לכלול .אחראית שנראית להם מתאימה
שלחסימה או חסימה חלקית של שידורי אינטרנט והשעיה או סיום מי,זמנית או קבועה ידי

 אינה נושאתRIM .כל או של כל חלק משירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים ומהסכם זה
הפעולות המתוארות לעיל אינן התרופות.בחבות בכל דרך שהיא לכל פעולות תגובה כאמור

צודקת או טכנית שתיראה לה,והיא רשאית לנקוט בכל פעולה חוקית,RIMהיחידות של
.ראויה

ולא עבור מטרות")AS AVAILABLE" ("כפי שזמין"-ו")AS IS(""כפי שהם".8
של ").Mission Critical Purposes("משימה קריטיות שלא כמו בתוכנה העסקית

שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים אינם,")BlackBerry Enterprise Software("בלאקברי
רותים אלחוטיים אינם חסינים בפנישי,BBSLA-כפי שמפורט עוד ב .מקודדים שידורי נתונים

 ולעולם אין לעשות בהם שימוש למטרות משימה קריטיות או עבור יישומיםתכישלונו
 -וכפי שמפורט עוד ב,במידה המותרת על ידי החוק החל;הדורשים פיקוח חסין כשל

BBSLA, כפי שהם"שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים מסופקים") "AS IS("כפי "-ו
 אינה יכולה ואינה מבטיחה ששירותי בלאקברי לצרכניםAS AVAILABLE.(" RIM" ("יןשזמ

 שומרת לעצמהRIM .מאובטחים או נטולי טעויות,בזמן,לא מופרעים,מקצועיים יהיו רציפים
את הזכות לערוך פעולות אחזקה או לחילופין להשעות את הגישה לשירותי בלאקברי

להתקין,)software bugs(זמן לזמן תיקוני שגיאות בתוכנהלצרכנים מקצועיים כדי לערוך מ
אשר,לעשות אבחונים ולבצע אחזקה של שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים,עדכונים

. לספק את שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים לפרק זמן מסויםRIMיגבילו את יכולתה של

תם מאשרים ומסכימים ששירותיא .שירותים ותוכן של צד שלישי,תוכנות,אתרים.9
צד שלישי של,בלאקברי לצרכנים מקצועיים מאפשרים לכם גישה לתכנים של אתרי אינטרנט

כולל ללא הגבלה כל שירותי דואר,תוכנות של צד שלישי ושירותים של צד שלישי,צד שלישי
 בעת השימוש בשירותי בלאקברי לצרכניםואלקטרוני של צד שלישי שאליהם תיגש

 אין כל אחריותRIM -אתם מאשרים ומסכימים כי ל,BBSLA -כפי שמפורט עוד ב .קצועייםמ
של,אתרי אינטרנט של צד שלישי,לכל תוכן של צד שלישי תוכנות של צד שלישי או שירותים

צד שלישי שאתם ניגשים אליהם או שאתם רוכשים במהלך דרך השימוש שעשיתם בשירותי
וכי אתם נושאים באחריות לכל ההסכמים שאליהם תכנסו,םבלאקברי לצרכנים מקצועיי

יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות כאשר חושפים מידע אישי על עצמכם ועל אחרים .באינטרנט
עם צדדים שלישיים שעימם אתם יוצרים קשר בעת השימוש בשירותי בלאקברי לצרכנים

.מקצועיים

 -הקשורות לאיסוף של מידע אישי בבנוסף להגבלות .הסכמה לאיסוף מידע אישי.10
BBSLA,אתם מאשרים ל-RIMלאסוף מידע אישי שלכם המתייחס לשירותי דואר אלקטרוני 

 תראה כנחוצהRIM -לאורך תקופה כפי ש,לעשות בו שימוש ולאחסן אותו,של צד שלישי
מספר זיהוי,כולל ללא הגבלה,)אך לא מעבר לתקופה המותרת על פי החוק החל(

וסיסמת הגישה לכל אחד מחשבונות שירותי הדואר האלקטרוני)user ID(מש שלכםהמשת
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כמו כן היא רשאית לחשוף מידע כזה בפני נותני שירות הדואר.שלכם של צד שלישי
.אחזקה וביטול פעילות,הגבלה,הגשת חשבונות,האלקטרוני מצד שלישי למטרות הפעלה

 -ח זה עומדים בסתירה לתנאים וההתניות של האם תנאי או התניה של נספ .סתירה.11
BBSLAאו לכל נספח או תיקון ל - BBSLA,תנאים והתניות אלה יגברו עד למידה של חוסר
.אך רק כפי שיחול על שירותי בלאקברי לצרכנים מקצועיים,עקביות

וה  ואני מוכן ומורשה להיכנס להסכם לשירותיBBSLA -בחנתי הסכם זה כולל נספח זה
ובב .BBSLA -לאקברי לצרכנים מקצועיים בתנאים ובתניות כפי שמוסדרים בנספח זה


