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OBS! OM DU ÄR SLUTANVÄNDARE SÅ KAN DU HA VISSA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM INTE KAN 
MODIFIERAS GENOM ETT KONTRAKT. INGEN BESTÄMMELSE I DESSA LICENSVILLKOR SKALL HA 
EFFEKTEN ATT MODIFIERA SÅDANA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER I DEN MÅN SÅDANA 
MODIFIKATIONER UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDNA I TILLÄMPBAR LAG. OM EN ÖVERSÄTTNING AV 
DESSA LICENSVILLKOR TILL NÅGOT ANNAT SPRÅK KRÄVS AV LAGEN, SÅ SKALL DEN ENGELSKA
VERSIONEN AV DESSA LICENSVILLKOR HA FÖRETRÄDE I DEN UTSTRÄCKNING DET FÖRELIGGER 
NÅGON KONFLIKT ELLER SKILLNAD MELLAN DEN ENGELSKA VERSIONEN OCH ÖVERSÄTTNINGEN.  OM 
DESSA LICENSVILLKOR TILLHANDAHÅLLES DIG PÅ ETT ANNAT SPRÅK ÄN ENGELSKA SÅ SKALL DU 
OBSERVERA ATT RIM GÖR DETTA ENBART FÖR DIN BEKVÄMLIGHET.

BLACKBERRY PROSUMER SERVICEAVTAL

Research In Motion Limited eller ett av dess affilierade företag ("RIM") har nöjet att göra tillgänglig för Dig:

"BlackBerry Prosumer Services" är tjänster utformade och erbjudna av RIM för att ge RIM:s kunder viss funktionalitet 
erbjuden av RIM:s BlackBerry Server Programvara (ägd av RIM) utan att RIM:s kunder behöver anskaffa sådan 
server-programvara. BlackBerry Prosumer Services inkluderar RIM:s "BlackBerry Internet Service"-tjänst. The 
BlackBerry Internet Service möjliggör för kunder att (a) integrera vissa ISP eller andra tredjeparts-e-post konton för 
leverans baserad på att leverans till Din handhållna produkt utan att Du behöver hämta e-posten (b) skapa en e-
postadress baserad på RIM-enheten för Din handhållna produkt och (c) göra visst Internet-innehåll och vissa 
Internet-tjänster tillgängliga. E-post-funktionaliteten hos BlackBerry Internet Service är även känd som "MyEmail", 
"Blackberry Internet Mail" och/eller ett produktnamn specifikt för Din operatör som tillhandahåller uppkopplingen.  All 
eller en del av "BlackBerry Prosumer Service"-tjänsterna kan sakna stöd hos Din operatör som tillhandahåller 
uppkopplingen.  Var god kontrollera med Din operatör som tillhandahåller uppkopplingen beträffande tillgänglighet. 

"BLACKBERRY PROSUMER SERVICES"-TJÄNSTEN TILLHANDHÅLLES TILL DIG SOM "TJÄNSTER" SOM 
UTGÖR EN DEL AV DIN "BLACKBERRRY SOLUTION" MED DE AVTALSVILLKOR SOM ÄR RIM:S 
STANDARDLICENSVILLKOR (BLACKBERRY SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ELLER "BBSLA") MED 
MODIFIKATIONER SPECIFICERADE I DETTA ADDENDUM.  DETTA TILLÄGG OCH BBSLA UTGÖR 
TILLSAMMANS "AVTALET" FÖR "BLACKBERRY PROSUMER SERVICES"-TJÄNSTEN OCH DEN 
PROGRAMVARA SOM DU ANVÄNDER I SAMBAND MED DENNA TJÄNST.  Såvida inte annat definieras här, skall 
termer som här skrivs med stora bokstäver (versaler) ha den betydelse som givits dessa termer med stora bokstäver 
i BBSLA. DENNA BBSLA FINNS TILLGÄNGLIG PÅ WEBBSIDAN HOS DIN OPERATÖR SOM TILLHANDAHÅLLER 
UPPKOPPLINGEN, PÅ HANS BLACKBERRY PROSUMER SERVICES WEBBSITE TILLSAMMANS MED DETTA 
ADDENDUM.  OM DU JUST HAR ANSKAFFAT DIN BLACKBERRY-PRODUKT, SÅ ÄR DEN NUVARANDE 
VERSIONEN AV BBSLA DEN PROGRAMVARUÖVERENSKOMMELSE SOM DU BEHÖVDE SAMTYCKA TILL 
FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA DIN BLACKBERRY HANDHÅLLNA PROGRAMVARA. OM DU INTE KAN FINNA 
DEN AKTUELLA VERSIONEN AV BBSLA, OAVSETT VARFÖR, SÅ KAN DU FINNA DEN PÅ 
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL ELLER GENOM ATT KONTAKTA RIM PER EPOST LEGALINFO@RIM.COM. 
VAR GOD KONTAKTA RIM OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER PROBLEM MED DENNA 
ÖVERENSKOMMELSE, VIA EPOST TILL LEGALINFO@RIM.COM.

GENOM ATT SAMTYCKA TILL DESSA LICENSVILLKOR GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG ACCEPTERAR" NEDAN 
SÅ HAR DU SOM INDIVID, ELLER, OM DU ÄR AUKTORISERAD ATT ANSKAFFA KLIENTPROGRAMVARA FÖR 
DITT FÖRETAGS ELLER ANNAN ORGANISATIONS RÄKNING, FÖRETAGET ELLER ORGANISATIONEN PÅ 
VILKENS VÄGNAR DU AGERAR (I BÅDA FALLEN "DU") SAMTYCKT TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA 
LICENSVILLKOR FÖR KLIENTPROGRAMVARA. VAR GOD NOTERA ATT DU MÅSTE VARA MYNDIG ENLIGT 
LAGARNA I DIN JURISDIKTION FÖR ATT KUNNA INGÅ DETTA AVTAL. 
OM DU INTE ÄR MYNDIG, SÅ MÅSTE DIN FÖRMYNDARE INGÅ DETTA AVTAL OCH AUKTORISERA DIN 
ANVÄNDNING AV "BLACKBERRY PROSUMER"-TJÄNSTEN SOM EN "AUKTORISERAD ANVÄNDARE".
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OM, INNAN DU AKTIVERAR ELLER ANVÄNDER "BLACKBERRY PROSUMER SERVICES"-TJÄNSTEN, DU 
BESLUTAR ATT DU INTE ÄR VILLIG ATT GÅ MED PÅ VILLKOREN I DETTA AVTAL, SÅ HAR DU INGEN 
RÄTTIGHET ATT ANSKAFFA DESSA TJÄNSTER, OCH HELLER INTE ATT ANVÄNDA NÅGON PROGRAMVARA 
I SAMBAND MED DESSA TJÄNSTER. 

SPECIFIKA VILLKOR FÖR "BLACKBERRY PROSUMER SERVICES"-TJÄNSTEN

1. Definition av "Tjänster". För att undvika varje tvivel, så gäller att de "BlackBerry Prosumer Services"-
tjänster som tillhandahålles under detta avtal är tjänster som utgör en del av Din BlackBerry Solution underställt 
BBSLA.

2. Operatören som tillhandahåller uppkopplingen. "BlackBerry Prosumer Services" måste stödjas av Din 
operatör som tillhandahåller uppkopplingen och Du måste ha ett avtal med Din operatör som tillhandahåller 
uppkopplingen för dessa tjänster. Du skickar inga betalningar för BlackBerry Prosumer Services till RIM; alla 
betalningar för BlackBerry Prosumer Services gör Du till Din operatör som tillhandahåller uppkopplingen. Var god 
kontakta Din operatör som tillhandahåller uppkopplingen för support, eftersom RIM inte tillhandhåller support direkt 
till slutanvändare. 

3. Användning som inte är auktoriserad. Du måste omedelbart meddela RIM om det föreligger någon icke-
auktoriserad användning av Din "BlackBerry Prosumer Services"-tjänst. Du samtycker också till att Du inte kommer 
att störa "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten, eller försöka få tag i någon annan slutanvändares lösenord, eller 
på annat sätt agera på sätt som stör andra slutanvändares användning av "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten.

4. Restriktioner beträffande användning/ändringar i "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten. Du 
samtycker till att RIM får, utan att Du har någon regressrätt, etablera och/eller göra modifikationer av begränsningar 
av Din användning av "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten och göra ändringar av "BlackBerry Prosumer 
Services"-tjänsten, inklusive ändringar som påtagligt begränsar eller sänker den existerande funktionaliteten hos 
"BlackBerry Prosumer Service"-tjänsten. När så är möjligt kommer RIM att göra rimliga ansträngningar att sätta upp 
dessa begränsningar och/eller modifikationer på "BlackBerry Prosumer Services" webbplats eller på annat sätt 
meddela Dig, i enlighet med BBSLA. Du samtycker till att observera dessa begränsningar som ett villkor för att Du 
skall fortfara att ha tillgång till "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten.

5. Borttappade/stulna/överförda handhållna produkter. Ett unikt identifikationsnummer för Din handhållna 
produkt används för att associera Din(a) e-post-adress(er) med Din handhållna produkt, och för att styra e-post och 
andra data till denna handhållna produkt. Om Du tappar bort Din handhållna produkt, eller om den är stulen, eller om 
Du överför Din handhållna produkt till en tredje part (på det sätt som tillåtes i BBSLA och Din överenskommelse med 
Din operatör som tillhandahåller uppkopplingen), så måste Du gå till BlackBerry Prosumers Services webbsite och 
omedelbart koppla bort förbindelsen mellan Din(a) e-post-adress(er) och den handhållna produkten.

6. Behovet av att säkerhetskopiera/radera data. Utom i den utsträckning som det är specifikt förbjudet enligt 
gällande lag, så har RIM ingen ersättningssskyldighet för några som helst data sända till Din handhållna produkt. 
RIM rekommenderar att Du regelbundet säkerhetskopierar alla e-postmeddelanden, innehåll och/eller andra data i 
Din handhållna produkt, eftersom sådana data inte lagras av RIM.  Om Du överför din handhållna produkt (på det 
sätt som tillåtes i BBSLA), så måste Du radera alla data från Din handhållna produkt, och avlägsna allt expanderbart 
minne, annars kommer dessa data att vara tillgängliga för den person som får den handhållna produkten. 

7. Olaglig eller opassande användning. Som det beskrivs i detalj i BBSLA, får Du inte använda BlackBerry 
Prosumer Services eller någon annan del av Din BlackBerry Solution för något olagligt eller opassande ändamål, 
inklusive men inte begränsat till "spoofing" (att ge sken at vara någon annan avsändare än Du själv), "phishing" 
(försök att få del av t.ex. någons kontoinformation genom att låtsas vara banken), "spamming" (massutsändande av 
skräppost), "harassment" (att upprepat skicka oönskad post till någon) eller intrång i någons copyright.  Du är 
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ansvarig för att efterleva alla gällande lagar och regleringar när Du använder "BlackBerry Prosumer Services"-
tjänsten. Om "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten används på ett sätt som RIM bedömer som ett brott mot 
denna Överenskommelse, så får RIM eller dess agent (men är inte skyldig att) vidta vilken ansvarig åtgärd som helst, 
som de finner lämpliga. Sådana åtgärder kan inkludera, men är inte begränsade till, temporärt eller permanent 
avlägsnande av innehåll, blockering eller partiell blockering av Internet-sändningar och omedelbar suspension eller 
omedelbart annullerande av all eller någon del av "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten och denna 
Överenskommelse.  RIM skall på intet sätt hållas ersättningsskyldig eller på annat sätt skyldig till sådana 
motåtgärder. De ovan beskrivna åtgärderna är inte RIM:s enda medel, och RIM kan vidta varje annan laglig, rimlig 
eller teknisk åtgärd som de finner lämplig. 

8. "I BEFINTLIGT SKICK" och "I MÅN AV TILLGÅNG" och inte för "Mission Critical" ändamål. I motsats 
till BlackBerry Enterprise Software, så krypterar inte BlackBerry Prosumer Services datasändningar.  Som beskrivs i 
ytterligare detalj i BBSLA, så är etersändningar inte säkra, och skall aldrig användas för "Mission critical"-ändamål 
eller för tillämpningar som kräver felfria kontroller; i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag, och som 
beskrivs i BBSLA, så tillhandahålls BlackBerry Prosumer Services "I BEFINTLIGT SKICK" och "I MÅN AV 
TILLGÅNG". RIM kan inte garantera och garanterar inte att "BlackBerry Prosumer Services"-tjänsten kommer att 
vara kontinuerlig, oavbruten, ske i god tid, vara säker och felfri.  RIM förbehåller sig rätten att göra underhåll eller på 
annat sätt suspendera tillgången till BlackBerry Prosumer Services för att periodiskt korrigera programvarufel, 
installera uppgraderingar och göra diagnos eller underhåll på BlackBerry Prosumer Services, vilket kommer att 
begränsa RIM:s förmåga att tillhandahålla BlackBerry Prosumer Services under vissa tidsperioder. 

9. Tredje parts siter, programvara, tjänster och innehåll. Du bekräftar och samtycker till att BlackBerry 
Prosumer Services möjliggör för Dig att få tillgång till tredje parts innehåll, tredje parts webbsite, tredje parts 
programvara och tredje parts tjänster, inklusive utan begränsningar varje tredje parts e-post-tjänster vilka Du kan 
komma till genom att använda BlackBerry Prosumer Services. Som beskrivet i detalj i BBSLA, så bekräftar och 
samtycker Du till att RIM inte har något ansvar för något innehåll från tredje part, tredje parts webbsites, tredje parts 
programvara eller tredje parts tjänster som Du kan komma till eller anskaffa genom att använda genom Din 
användning av BlackBerry Prosumer Services, och att Du är ansvarig för varje avtal som Du ingår via Internet. Du 
skall alltid vara försiktig med att uppge personlig information om Dig själv eller andra till tredje part som Du arbetar 
med när Du använder BlackBerry Prosumer Services.

10. Samtycke till att personlig information samlas in. Utöver villkoren som gäller insamlandet av personlig 
information in BBSLA så auktoriserar Du RIM att samla in, använda och lagra personlig information som handlar om 
tredje parts epost-tjänster så läng RIM bedömer det nödvändigt (men inte längre än vad som tillåts enligt gällande 
lag), inklusive, utan begränsningar, Din användaridentifikation och lösenord för var och en av Dina eposttjänst-
konto(n), och att RIM delar denna information med respektive tredje parts eposttjänster för ändamål som aktivering, 
debitering, tillhandahållande, underhåll och uppsägning. 

11. Konflikt. Om någon av bestämmelserna och villkoren i detta tillägg står i konflikt med bestämmelserna och 
villkoren i BBSLA eller med något annat tillägg eller tillägg till BBSLA, så skall dessa bestämmelser och villkor gälla i 
den utsträckning som konflikten föreligger, men bara gällande tillämpningen på Klientprogramvaran. 

Jag har gått igenom detta Avtal inklusive detta addendum och BBSLA och jag är beredd att och auktoriserad att ingå 
detta Avtal för BlackBerry Prosumer Services på de villkor och med de bestämmelser som beskrivs i detta Tillägg 
och i BBSLA.


