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POZNÁMKA: JAKO ZÁKAZNÍK MŮŽETE MÍT URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NELZE 
SMLUVNĚ MODIFIKOVAT. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TĚCHTO LICENČNÍCH PODMÍNEK 
NEBUDE VE SVÉM ÚČINKU MODIFIKOVAT TAKOVÁ ZÁKONNÁ PRÁVA V ROZSAHU, VE 
KTERÉM JSOU TAKOVÉ MODIFIKACE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNY PŘÍSLUŠNÝM 
ZÁKONEM. JE-LI ZE ZÁKONA POŽADOVÁN PŘEKLAD TĚCHTO LICENČNÍCH 
PODMÍNEK DO LIBOVOLNÉHO JINÉHO JAZYKA A POKUD DOJDE KE KONFLIKTU 
NEBO NESROVNALOSTI MEZI VERZÍ V ANGLICKÉM JAZYCE A PŘEKLADU, 
ROZHODOVAT BUDE VERZE TĚCHTO LICENČNÍCH PODMÍNEK V ANGLICKÉM 
JAZYCE. POKUD OBDRŽÍTE TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY V JAZYCE JINÉM NEŽ 
ANGLICKÉM, SPOLEČNOST RIM VÁM CIZOJAZYČNOU VERZI POSKYTUJE VÝHRADNĚ 
PRO VAŠE VLASTNÍ POUŽITÍ. 

 
LICENČNÍ PODMÍNKY PRO 

VISUAL VOICE MAIL  
 

Společnost Research In Motion Limited nebo jedna z jejích přidružených společností (dále jen „RIM“) s 
potěšením oznamuje, že dává bezplatně k dispozici následující softwarové aplikace pro handheldová 
zařízení: 
 
Visual Voice Mail (dále „klientský software“) je software pro handheldové zařízení BlackBerry, který díky 
využití určitých produktů handheld zprostředkovává přístup k hlasovým službám nabízeným pro vás 
poskytovatelem mobilních služeb (dále „poskytované služby“) prostřednictvím vizuálního rozhraní. 

 
NA KLIENTSKÝ SOFTWARE JE VÁM UDĚLENA LICENCE SPOLEČNOSTÍ RIM NA ZÁKLADĚ 
PODMÍNEK STANDARDNÍ LICENČNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI RIM PRO SOFTWARE 
BLACKBERRY (DÁLE JEN „BBSLA“) VE ZNĚNÍ TOHOTO DODATKU. TENTO DODATEK A 
BBSLA JSOU SOUHRNNĚ NAZÝVÁNY „LICENČNÍ PODMÍNKY“ PRO KLIENTSKÝ SOFTWARE. 
Není-li zde uvedeno jinak, všechny termíny uváděné s počátečním velkým písmenem budou mít význam 
těchto termínů vymezených ve smlouvě BBSLA. 
 
POKUD VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI KLEPNUTÍM NA 
TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ NÍŽE, SOUHLASÍTE S TÍM, A TO OSOBNĚ NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE 
JSTE OPRÁVNĚNI POŘÍDIT KLIENTSKÝ SOFTWARE V ZASTOUPENÍ SVÉ SPOLEČNOSTI 
NEBO JINÉ ORGANIZACE, PAK ENTITA, KTEROU ZASTUPUJETE (V OBOU PŘÍPADECH „VY“), 
ŽE BUDETE ZAVÁZÁNI TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI PRO KLIENTSKÝ SOFTWARE. 
 
„BBSLA“ JE KOMBINACÍ PŘEDCHOZÍ LICENČNÍ SMLOUVY BLACKBERRY PRO PODNIKOVÝ 
SERVER A LICENČNÍCH SMLUV/SMLUV PRO KONCOVÉ UŽIVATELE BLACKBERRY. V zájmu 
zajištění: (a) souladu mezi základními podmínkami pro veškerý software používaný jako část vašeho řešení 
BlackBerry; a (b) jasného vymezení toho, které licenční podmínky se vztahují na různé komponenty 
softwaru pro handheldová zařízení BlackBerry bez ohledu na to, jakým způsobem jste si opatřili tento 
software pro handheldová zařízení BlackBerry, POKUD VÝŠE STANOVENÝM ZPŮSOBEM 
VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI, SOUHLASÍTE TÍM TAKÉ S TÍM, 
ŽE K DATU SVÉHO SOUHLASU S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI BBSLA NAHRAZUJE 
JAKOUKOLI PŘEDCHOZÍ SOFTWAROVOU LICENČNÍ SMLOUVU SPOLEČNOSTI RIM, KTERÁ 
SE AKTUÁLNĚ VZTAHUJE NA JAKÝKOLI JINÝ SOFTWARE, POKUD JE POUŽÍVÁN JAKO 
SOUČÁST VAŠEHO ŘEŠENÍ BLACKBERRY. POKUD NEMÁTE AKTUÁLNÍ SMLOUVU BBSLA K 
DISPOZICI, MŮŽETE JI NALÉZT NA WEBU NA ADRESE WWW.BLACKBERRY.COM NEBO SE S 
ŽÁDOSTÍ O NI OBRAŤTE NA SPOLEČNOST RIM NA ADRESE LEGALINFO@RIM.COM. 
 

http://www.blackberry.com/�
mailto:LEGALINFO@RIM.COM�
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POKUD MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY NEBO PŘIPOMÍNKY K TĚMTO LICENČNÍM PODMÍNKÁM, 
KONTAKTUJTE PROSÍM SPOLEČNOST RIM NA ADRESE legalinfo@rim.com. POKUD NEJSTE 
PŘIPRAVENI NEBO OPRÁVNĚNI S TĚMITO LICENČNÍMI PODMÍNKAMI SOUHLASIT, 
NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE KLIENTSKÝ SOFTWARE ANI ŽÁDNOU 
JEHO ČÁST, JELIKOŽ K TOMU NEMÁTE PRÁVO. 
 
OBECNÉ POŽADAVKY 
 
Klientský software vám umožňuje přístup k používané službě a její využití. Společnost RIM těší, že vám 
klientský software může dát k dispozici, ale může tak učinit pouze tehdy, pokud bude mít vaše jasné 
pochopení, potvrzení a souhlas v tom smyslu, že používaná služba je služba třetí strany a/nebo umožňuje 
přístup k obsahu vlastněnému třetí stranou anebo k jiným webům poskytovaným vaším poskytovatelem 
mobilních služeb a/nebo jinými třetími stranami, které nejsou pod kontrolou společnosti RIM. Měli byste 
zajistit, že víte, s kým jednáte a že znáte všeobecné podmínky všech aplikovatelných smluv, včetně, ale bez 
omezení na, platebních podmínek, ochrany soukromí, nastavení soukromí a zabezpečovacích funkcí 
sloužících k ochraně vašich soukromých informací a zajištění vaší osobní bezpečnosti. Pokud chcete 
klientský software používat na svém handheldovém produktu pro přístup k používané službě a její využití: 
(a) musíte mít pro používanou službu aktuální aktivní účet, na který se budou vztahovat podmínky, se 
kterými budete souhlasit v souvislosti s používanou službou; (b) váš poskytovatel služeb mobilního 
připojení vám musí povolit přístup na používanou službu prostřednictvím vašeho handheldového produktu 
a (c) klientský software musí být určen k provozování na vaší specifické verzi softwaru pro handheldová 
zařízení BlackBerry na vašem handheldovém produktu. 
 
SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO KLIENTSKÝ SOFTWARE 
 
1. Definice termínu „software pro handheldové zařízení BlackBerry“. Definice „softwaru pro 
handheldové zařízení BlackBerry“ podle BBSLA bude chápána tak, že zahrnuje klientský software. 
 
2. Omezená podpora, žádná záruka a žádná zodpovědnost. Pokud klientský software, s výjimkou 
případů výslovně uvedených v této smlouvě, nebude fungovat v souladu s dokumentací během devadesáti 
(90) dní po datu instalace na vašem handheldovém produktu, můžete se obrátit na společnost RIM a 
společnost RIM vynaloží obchodně přiměřené úsilí situaci napravit nebo vám poskytnout náhradní řešení 
problému (tato oprava nebo náhradní řešení vám mohou být poskytnuty podle přiměřeného uvážení 
společnosti RIM jednou z mnoha forem včetně prostřednictvím zákaznické podpory telefonem nebo e-
mailem, obecně dostupnou opravou nebo verzí softwaru, na webu společnosti RIM nebo jakoukoli jinou 
formou, o které vás společnost RIM bude informovat). Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že 
vzhledem k charakteru klientského softwaru nemá společnost RIM kontrolu nad mnoha jeho vlastnostmi a 
funkcemi a nemusí být schopna vyřešit problém, který se u vás vyskytne, při vynaložení přiměřeného 
obchodního úsilí ani jinak. Klientský software je vám poskytnut jako bezplatný přídavek k softwaru pro 
handheldové zařízení BlackBerry společnosti RIM a zprostředkovává pro vás využití služby třetí strany 
a/nebo přístup k obsahu poskytovanému třetí stranou anebo k jiným webům. V souladu s tím a pokud není 
specificky zakázáno příslušnými zákony: (a) toto ustanovení nahrazuje jakoukoli výslovnou záruku na 
software pro handheldové zařízení BlackBerry stanovenou ve smlouvě BBSLA pro kientský software a 
stanovuje vám jediný opravný prostředek pro jakýkoli problém, který můžete mít s klientským softwarem; 
(b) klientský software máte k dispozici „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“; (c) KROMĚ 
OMEZENÍ, VÝHRAD A ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI STANOVENÝCH VE SMLOUVĚ 
BBSLA NENÍ SPOLEČNOST RIM ZODPOVĚDNÁ ZA DOSTUPNOST, POUŽITÍ, VÝKONNOST 
NEBO NEVÝKONNOST KLIENTSKÉHO SOFTWARU, POUŽÍVANÉ SLUŽBY, OBSAHU TŘETÍ 
STRANY NEBO JINÝCH WEBŮ, A SPOLEČNOST RIM NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA 
JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ KLIENTSKÝM SOFTWAREM, POUŽÍVANÝMI SLUŽBAMI, 
OBSAHEM TŘETÍCH STRAN NEBO JINÝMI WEBY BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU UDÁLOSTI, 
KTERÁ TAKOVÉ ŠKODY ZAPŘÍČINILA, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST RIM BYLA 
INFORMOVÁNA O TOM, ŽE TAKOVÉ ŠKODY MOHOU NASTAT; a (d) používanou službu můžete 
kdykoli přestat mít k dispozici a/nebo klientský software vám kdykoli může přestat umožňovat přístup k 
používané službě a v takovém případě nebudete vůči společnosti RIM moci uplatnit žádný postih. Berete 
na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud by neexistovala taková zřeknutí se zodpovědnosti, omezení a 
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výhrady, společnost RIM by za klientský software musela účtovat značné poplatky a nemusela by být 
schopna klientský software vůbec nabízet. 
 
3. Výpověď. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené a navíc k výpovědním právům společnosti 
RIM stanoveným ve smlouvě BBSLA, společnost RIM si vzhledem k charakteru klientského softwaru, 
používané služby, obsahu třetí strany a/nebo jiných webů vyhrazuje právo, aniž by na sebe však brala 
zodpovědnost, vypovědět vaši licenci na klientský software kdykoli, z jakéhokoli důvodu a aniž by vám 
bylo podáno vyrozumění; pokud to ovšem bude proveditelné, společnost RIM vynaloží obchodně 
přiměřené úsilí vám o takové výpovědi podat vyrozumění. 
 
4. Rozpor. Pokud jsou jakékoli podmínky tohoto dodatku v rozporu s podmínkami smlouvy BBSLA 
nebo jakéhokoli jiného dodatku k smlouvě BBSLA nebo úpravy smlouvy BBSLA, budou ohledně 
takového rozporu rozhodnými tyto podmínky, ovšem pouze ve vztahu ke klientskému softwaru. 
 
Seznámil(a) jsem se s těmito licenčními podmínkami a jsem připraven(a) a oprávněn(a) přijmout licenci na 
klientský software za podmínek stanovených v těchto licenčních podmínkách. 
  
 
 
Souhlasím        Nesouhlasím 
 
 
 


