הערה :אם אתה צרכן ,ייתכן שיש לך זכויות חוקיות מסוימות ,שלא ניתן להגביל בחוזה.
לאף תנאי בתנאי הרשיון שלהלן לא תהיה ההשפעה של שינוי זכויות חוקיות אלו,
במידה ששינויים כאלו אסורים במפורש על-ידי חוק רלבנטי .אם התרגום של תנאי
רשיון אלו לכל שפה אחרת נדרש לפי חוק ,הגרסה האנגלית של תנאי הרשיון הללו
תגבר ,אם תהיה סתירה או אי-התאמה בין הגרסה האנגלית לבין התרגום שלה .אם תנאי
הרשיון הללו מסופקים לך בשפה שאיננה אנגלית ,חברת  RIMעושה זאת לנוחותך בלבד.
תנאי רשיון עבור
VISUAL VOICE MAIL

חברת  ,Research In Motion Limitedאו אחת מחברות הבת שלה )" ,("RIMשמחה להעמיד לרשותך ,ללא
תשלום כלשהו ,את היישום הבא של תוכנה למכשיר כף יד:
") Visual Voice Mailתוכנת הלקוח"( היא תוכנה למכשיר כף יד  ,BlackBerryהמאפשרת להשתמש
במוצרי כף יד מסוימים כדי לגשת לשירותי תא קולי ,המוצעים על-ידי ספק זמן האוויר שלך )"השירות שאליו
ניגשים"( ,באמצעות ממשק חזותי.
תוכנת הלקוח מסופקת לך ברשיון על-ידי  RIMבמסגרת תנאי הסכם הרשיון הסטנדרטי של RIM
לתוכנות  ,("BBSLA") BLACKBERRYכפי שהוא מתוקן באמצעות תוספת זו .תוספת זו וה-
 BBSLAייקראו ביחד "תנאי הרשיון" עבור תוכנת הלקוח .אלא אם הוגדר בזאת אחרת ,כל המונחים
באותיות גדולות ,המשמשים כאן ,יקבלו את המשמעויות המיוחסות למונחים שכאלו באותיות גדולות ב.BBSLA-

בהסכמתך לתנאי הרשיון הללו ,על-ידי הקשה על "אני מסכים" במקום המסופק לכך להלן,
אתה באופן אישי ,או אם אתה מורשה לרכוש את תוכנת הלקוח בשם החברה שלך או ארגון
אחר ,אז הישות שבשמה אתה פועל )בכל מקרה" ,אתה"( ,מסכימים להיות כפופים לתנאי
הרשיון הללו עבור תוכנת הלקוח.
ה "BBSLA"-הוא צירוף של הסכם הרשיון הקודם לתוכנות שרת עסקי של ,BLACKBERRY
ושל הסכם הרשיון למשתמש קצה  /תוכנה של  .BLACKBERRYכדי להבטיח) :א( עקביות בין

המונחים הבסיסיים עבור כל התוכנות המשמשות כחלק מפתרון ה BlackBerry-שלך ,ו)-ב( בהירות ביחס
לאילו מונחי רשיון תקפים לגבי רכיבים שונים של תוכנת ה BlackBerry-למכשיר כף יד ,ללא קשר לאופן בו
השגת את תוכנת ה BlackBerry-הזו למכשיר כף יד ,על-ידי ציון הסכמתך לתנאי הרשיון הללו באופן

המצוין לעיל ,אתה מסכים גם לכך ,שהחל מהתאריך שבו קיבלת את תנאי הרשיון הללו ,ה-
 BBSLAמחליף וגובר על כל הסכם רשיון קודם לתוכנות של  ,RIMאשר חל כרגע על כל
תוכנה אחרת ,כאשר היא משמשת כחלק מפתרון ה BLACKBERRY-שלך .אם הBBSLA-
הנוכחי אינו זמין עבורך ,ניתן למצוא אותו בכתובת  ,WWW.BLACKBERRY.COMאו על-ידי
יצירת קשר עם  RIMבכתובת LEGALINFO@RIM.COM.
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אם יש לך שאלות או חששות כלשהם הנוגעים לתנאי הרשיון הללו ,אנא צור קשר עם
בכתובת  .legalinfo@rim.comאם אינך מוכן או אינך מורשה להסכים לתנאי הרשיון הללו ,אל
תוריד ,תתקין או תעשה שימוש בתוכנת הלקוח או כל חלק ממנה ,מאחר שאין לך הזכות
לעשות כן.
RIM

דרישות כלליות
תוכנת הלקוח מאפשרת לך לגשת ולהשתמש בשירות שאליו ניגשים .חברת  RIMשמחה להעמיד לרשותך את
תוכנת הלקוח ,אולם היא תוכל לעשות זאת רק תוך הבנה ,הכרה והסכמה ברורות שלך לכך שהשירות שאליו
ניגשים הוא שירות של צד שלישי ,ו/או מספק גישה לתכנים של צד שלישי ,ו/או לאתרים אחרים המסופקים
על-ידי ספק זמן האוויר שלך ו/או צדדים שלישיים אחרים ,שאף אחד מהם איננו מצוי בשליטתה של .RIM
עליך לשים לב ולוודא שאתה יודע מול מי אתה עובד ,ושאתה מכיר את התנאים של כל ההסכמים הרלבנטיים,
כולל ,אך ללא הגבלה ,תנאי תשלום ,תנאי פרטיות ,הגדרות פרטיות ומאפייני אבטחה ,לשם הגנה על המידע
הפרטי שלך וכדי להבטיח את בטחונך האישי .כדי להשתמש בתוכנת הלקוח במוצר כף היד שלך על-מנת
לגשת לשירות שאליו ניגשים ולהשתמש בו) :א( צריך להיות לך חשבון פעיל עבור השירות שאליו ניגשים,
חשבון אשר ינוהל על פי התנאים שהסכמת להם ביחס לשירות שאליו ניגשים; )ב( ספק זמן האוויר שלך חייב
להתיר לך לגשת לשירות שאליו ניגשים באמצעו ת מוצר כף היד שלך; ו)-ג( תוכנת הלקוח צריכה להיות
מתוכננת כך שתפעל על הגירסה הספציפית של תוכנת ה BlackBerry-לכף יד המותקנת על מוצר כף היד
שלך.

תנאים ספציפיים ביחס לתוכנת הלקוח
ההגדרה של "תוכנת  BlackBerryלמכשיר כף יד" .תוכנת הלקוח תיחשב ככלולה בהגדרה של
.1
"תוכנת  BlackBerryלמכשיר כף יד" במסגרת ה.BBSLA-
תמיכה מוגבלת ,ללא אחריות וללא חבות .אם ,מלבד כפי שקובע במפורש הסכם זה ,תוכנת הלקוח
.2
לא פועלת בהתאם לתיעוד המצורף אליה בתוך תשעים ) (90יום לאחר התאריך שבו התקנת אותה על מוצר
כף היד שלך ,באפשרותך ליצור קשר עם  ,RIMוחברת  RIMתעשה מאמצים סבירים מסחרית לתקן או לספק
לך מעקף לבעיה )תיקון או מעקף אלו עשויים להיות מסופקים לך לפי שיקול דעתה הסביר של  RIMבאחת
ממגוון צורות ,כולל שירות לקוחות טלפוני או דוא"ל ,תיקון או פרסום תוכנה זמינים לציבור ,פרסום באתר
האינטרנט של  RIMאו בכל צורה אחרת שעליה תודיע לך חברת  .(RIMעם זאת ,אתה מבין ומסכים לכך
שבשל אופייה של תוכנת הלקוח ,אין לחברת  RIMכל שליטה על רבות מן התכונות ועל התפקודיות שלה,
וייתכן שלא תוכל לפתור את הבעיה שבה אתה נתקל באמצעות השקעת מאמץ סביר מסחרית ,או בדרך אחרת.
תוכנת הלקוח מסופקת לך כתוספת חינם לתוכנת ה BlackBerry-למכשיר כף יד של  ,RIMומאפשרת לך
לעשות שימוש בשירות של צד שלישי ו/או לגשת לתכנים ו/או לאתרים אחרים של צד שלישי .בהתאם,
במידה שהדבר איננו אסור באופן מיוחד על-ידי החוקים של אזור השיפוט שלך) :א( תנאי זה מחליף וגובר על
כל אחריות מפורשת לתוכנת  BlackBerryלמכשיר כף יד ,המצוינת ב BBSLA-עבור תוכנת הלקוח ,ומגדיר
את הסעד היחיד שלך לבעיות כלשהן שאתה נתקל בהן עם תוכנת הלקוח; )ב( תוכנת הלקוח מסופקת לך "כפי
שהיא" ,ו"לפי זמינותה"; )ג( בנוסף להגבלות ,להחרגות ולביטול האחריות המוגדרים ב-

 ,BBSLAחברת  RIMלא תהיה אחראית לזמינות ,לשימוש ,לתפקוד או להיעדר התפקוד של
תכנת לקוח זו ,של השירות שאליו ניגשים ,של תכנים או אתרים אחרים של צדדים שלישיים,
וחברת  RIMלא תישא באחריות עבור נזקים מכל סוג שהוא הנובעים מתוכנת הלקוח או
קשורים אליה ,לשירות שאליו ניגשים ,לתכנים או לאתרים אחרים של צדדים שלישיים ,ללא
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כל קשר לסיבות הפעולה שהביאה לנזקים שכאלו ,וללא קשר לשאלה ,אם הותרע בפני
על האפשרות לנזקים שכאלו; ו)-ד( השירות שאליו ניגשים עשוי להפוך לא זמין עבורך בכל זמן שהוא,

RIM

ו/או תוכנת הלקוח עשויה בכל זמן שהוא לחדול מלספק לך גישה לשירות שאליו ניגשים ,ולא יהיה לך כל
בסיס לטענו ת כלפי  RIMבמקרה כזה .אתה מבין ומסכים לכך שחברת  RIMתצטרך לגבות מחירים
משמעותיים עבור תוכנת הלקוח ,ויי תכן אף כי לא תוכל להציע א ת תוכנ ת הלקוח כלל ,בהיעדר ביטולים,
מגבלות והחרגות שכאלו.

ביטול .ללא הגבלה לאמור לעיל ,ובנוסף לזכויות הביטול של  RIMב ,BBSLA-בשל אופייה של
.3
תוכנת הלקוח ,השירות שאליו ניגשים ,תכנים ו/או אתרים אחרים של צדדים שלישיים ,חברת  RIMשומרת
לעצמה את הזכות ,אם כי אינה מחויבת ,לבטל את הרשיון שלך לתוכנת הלקוח בכל זמן שהוא ומכל סיבה
שהיא ,ללא מתן הודעה מוקדמת; עם זאת ,אם יהיה הדבר אפשרי ,תשקיע חברת  RIMמאמצים סבירים
מסחרית כדי לספק לך הודעה מראש בנוגע לביטול שכזה.
סתירה .אם תנאי כלשהו מן התנאים של תוספת זו עומד בסתירה לתנאים של ה ,BBSLA-או לכל
.4
תוספת או תיקון ל ,BBSLA-תנאים אלו יגברו במידת חוסר ההתאמה ,אולם אך ורק כפי שהדבר חל על
תוכנת הלקוח.
עיינתי בתנאי הרשיון הללו ,ואני מוכן ומורשה לקבל רשיון עבור תוכנת הלקוח ,בתנאים המוגדרים בתנאי
הרשיון הללו.
אני מסכים
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