
การรับประกันแบบจำกัด

สิทธิ์เพิ่มเติมภายใตกฎหมายผูบริโภค หากทานคือผูบริโภค ทานอาจมีสิทธิ์โดยชอบธรรม (ตามตัวบทกฎหมาย) นอก
เหนือจากที่ระบุไวในการรับประกันแบบจำกัดนี ้(เชน กฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศที่ทานอาศัยอยู) (“สิทธิ์ของผู
บริโภค") การรับประกันแบบจำกัดนี้ระบุถึงสถานการณเฉพาะที ่BlackBerry จะหรือจะไมใหการเยียวยาอันเนื่องมาจาก
การใชงานอุปกรณ BlackBerry การรับประกันแบบจำกัดนี้ไมจำกัดหรือยกเวนสิทธิ์ของผูบริโภคใดๆ ของทานที่เกี่ยว
เนื่องกับอุปกรณ BlackBerry

ขอบเขตความคุมครองในการรับประกันสินคาของผูผลิต การรับประกันแบบจำกัดของผูผลิตนี้ระบุความรับผิดชอบ
ในการรับประกันของ BlackBerry บริษัทจำกัด และบริษัทในเครือ (“ BlackBerry ”) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑฮารดแวร
และอุปกรณเสริม BlackBerry ที่ผลิตโดยหรือในนามของ BlackBerry (“อุปกรณ BlackBerry ”) การรับประกัน
ของ BlackBerry ที่มีใหกับผูซื้อดั้งเดิมที่เปนผูใชอุปกรณ BlackBerry (“ทาน”) วาอุปกรณ BlackBerry จะ
ปราศจากขอบกพรองในดานวัสดุและฝมือการผลิตภายใตการใชงานและการบริการตามปกติเปนเวลาหนึ่งๆ นับจากวัน
ที่ทานซื้อครั้งแรกและตอเนื่องเปนระยะเวลาตามที่ระบุตอไปนี้สำหรับอุปกรณ BlackBerry แตละประเภทที่เกี่ยวของ 
("ระยะเวลารับประกัน") ทานไมสามารถโอนสิทธิ์ในการรับประกันแบบจำกัดนี้ได

(i) สำหรับสมารทโฟน BlackBerry ระยะเวลารับประกันคือหนึ่ง (1) ป กรุณาสอบถามวิธีการขอความชวยเหลือแกผู
บริโภคสำหรับอุปกรณ BlackBerry ของทานจากผูคาปลีกที่จำหนายอุปกรณ BlackBerry ใหแกทาน

(ii) สำหรับสมารทโฟน BlackBerry Porsche Design ระยะเวลารับประกันคือสอง (2) ป กรุณาติดตอตัวแทนของ 
BlackBerry ทานสามารถหาขอมูลการติดตอเกี่ยวกับการรับประกันสินคาไดที ่www.blackberry.com/
gettingstarted

(iii) สำหรับแท็บเล็ต BlackBerry ระยะเวลารับประกันคือหนึ่ง (1) ป กรุณาติดตอตัวแทนของ BlackBerry ทาน
สามารถหาขอมูลการติดตอเกี่ยวกับการรับประกันสินคาไดที ่www.blackberry.com/playbookwarranty

(iv) สำหรับอุปกรณเสริม BlackBerry ที่รวมถึงสวนประกอบฮารดแวรและซอฟตแวร (ตัวอยางเชน: อุปกรณ 
Bluetooth, เครื่องอานสมารทการด และลำโพง visor) ระยะเวลารับประกันคือหนึ่ง (1) ป กรุณาติดตอผูคาปลีกที่
จำหนายอุปกรณ BlackBerry ใหแกทาน

อาจมีการใชขอยกเวนตอการรับประกันแบบจำกัดสำหรับอุปกรณ BlackBerry บางรุนหรือบางประเทศ โปรดดูภาค
ผนวก 1 ของการรับประกันแบบจำกัดฉบับนี ้อุปกรณ BlackBerry ที่นำมาทำใหมโดยหรือในนามของ BlackBerry ให
นำระยะเวลาการรับประกันที่คงเหลือ (หากม)ี สำหรับอุปกรณ BlackBerry ที่นำมาทำใหมนั้นมาใช
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ในชวงระยะเวลาการรับประกัน หาก BlackBerry พบวาอุปกรณ BlackBerry มีขอบกพรองและอยูภายใตความ
คุมครองการรับประกันแบบจำกัดนี ้BlackBerry อาจใชดุลยพินิจอยางเต็มที่และเพียงฝายเดียวของตนในการทำการ
ดังตอไปนี:้

(i) ซอมแซมสวนที่บกพรองของอุปกรณ BlackBerry โดยไมคิดคาใชจายกับคุณ โดยใชชิ้นสวนใหมหรือที่ซอมแลว

(ii) เปลี่ยนอุปกรณ BlackBerry ที่บกพรองโดยไมคิดคาใชจายกับคุณ โดยใหผลิตภัณฑใหมหรือปรับสภาพแลวที่
เทียบเทา หรือ

(iii) หาก BlackBerry ไมสามารถซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณ BlackBerry ตามที่ระบุในขอ (i) หรือ (ii) จะคืนเงินแกคุณ
เปนจำนวนตามราคาซื้อสุทธิที่คุณชำระซื้ออุปกรณ BlackBerry

หากอุปกรณ BlackBerry ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนโดยหรือในนามของ BlackBerry ในชวงการรับประกัน ระยะ
เวลารับประกันของอุปกรณ BlackBerry ที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนจะหมดอายุตามวันหมดอายุของระยะเวลา
รับประกันดั้งเดิม (ยกเวนกรณีที่กฎหมายกำหนดชัดแจงให BlackBerry ใหระยะเวลารับประกันที่ยาวนานขึ้นแกคุณ
สำหรับอุปกรณ BlackBerry ที่ไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยน) บริการหรือความชวยเหลือสำหรับการรับประกันใดๆ 
ที่มอบใหโดยหรือในนามของ BlackBerry ภายใตการรับประกันแบบจำกัดนี้จะอยูบนเงื่อนไขวาทานตองคืนอุปกรณ 
BlackBerry ของทานใหแกผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตของ BlackBerry เทานั้น (ดังที่ระบุไวดานลางในหัวขอ “วิธีการ
คืนอุปกรณ BlackBerry ของทาน”) เมื่อทานคืนอุปกรณ BlackBerry ตามการรับประกันแบบจำกัดนี้และไดใชบริการ
เปลี่ยนอุปกรณ BlackBerry แลว อุปกรณที่ทานคืนไปนั้นจะกลายเปนทรัพยสินของ BlackBerry และอุปกรณที่
เปลี่ยนใหใหมนั้นจะเปนทรัพยสินของทาน เมื่อมีการคืนเงินตามการรับประกันแบบจำกัดนี ้ทานจะคืนอุปกรณ 
BlackBerry ใหแก BlackBerry และอุปกรณ BlackBerry ที่คืนมานั้นจะกลายเปนทรัพยสินของ BlackBerry

ขอยกเวนและขอจำกัดความคุมครองของการรับประกันสินคา การรับประกันแบบจำกัดนี้ไมบังคับใช (ดังที ่BlackBerry 

กำหนดไว):

(i) กับชิ้นสวนของอุปกรณ BlackBerry ที่เปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน แบตเตอรี่ และตัวเคลือบปองกันเครื่อง ที่ออกแบบ
มาเพื่อใหเสื่อมสภาพตามกาลเวลา เวนแตความเสียหายนั้นจะเกิดจากขอบกพรองของวัสดุหรืองานฝมือ

(ii) กับการสึกหรอจากการใชงานอุปกรณ BlackBerry ตามปกติ

(iii) หากมีการเปด ดัดแปลง หรือซอมแซมอุปกรณ BlackBerry โดยบุคคลอื่นที่ไมไดรับอนุญาตโดย BlackBerry

(iv) หากหมายเลขประจำผลิตภัณฑ (Serial Number) รหัสประจำตัวเครื่อง (IMEI Number) หรือตัวระบุเครื่อง
อื่นๆ ของอุปกรณ BlackBerry ถูกขีดฆาหรือลบออกไป
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(v) กับอุปกรณ BlackBerry ที่มีความเสียหาย ไมสามารถใชงานไดตามปกต ิหรือมีขอบกพรองที่มีสาเหตุจาก และ/
หรือ เปนผลจาก:

(a) การใชงานผิดวิธี ความชื้นหรือของเหลว การนำไปวางใกลหรือวางในที่ที่มีความรอน อุบัติเหต ุการใชในทางที่ผิด 
การปลอยปละละเลย หรือการใชงานแบบไมถูกตอง

(b) การใชงานอุปกรณ BlackBerry รวมกับอุปกรณเสริม ผลิตภัณฑ การบริการ ซอฟตแวร แอพพลิเคชัน หรือ 
อุปกรณชวยเหลือ หรืออุปกรณพวงตอที่ไมไดรับการรับรองหรือมอบไวอยางชัดแจงโดย BlackBerry วาใหนำไปใช
โดยเฉพาะกับอุปกรณ BlackBerry ของทานรุนใดรุนหนึ่ง

(c) กรณีใดก็แลวแตที่มิใชความผิดของอุปกรณ BlackBerry เอง หรือ

(d) การทำงานหรือใชงานอุปกรณ BlackBerry นอกเหนือจากคูมือการติดตั้งที่เกี่ยวของหรือเอกสารมาตรฐาน
สำหรับผูใชที่จัดเตรียมและจัดหาใหโดย BlackBerry รวมถึงคำแนะนำดานความปลอดภัยและการทำงานใดๆ สามารถดู
ไดที ่http://docs.blackberry.com หรือขอตกลงอนุญาตใชงานโซลูชัน BlackBerry สามารถดูไดที่ http://
us.blackberry.com/legal/bbsla.jsp

(vi) กับความเสียหายตอพื้นผิวของอุปกรณ BlackBerry ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะรอยแตก รอยยุบ หรือรอยขีด
ขวน

(vii) อุปกรณ แท็บเล็ต หรือฮารดแวรอื่นๆ นอกเหนือจากอุปกรณ BlackBerry ตามที่ระบุในการรับประกันแบบจำกัดนี้ 
เปนตน ไมมีผลใชกับซิมการดภายนอกที่ใหไปพรอมกับการซื้อของทาน หรือสิ่งอื่นที่ไมใชแบรนด BlackBerry และผลิต
โดยหรือในนามของ BlackBerry หรือ

(viii) ในกรณีที่ทานไมสามารถใหหลักฐานการซื้อเพื่อเปนหลักฐานวาทานคือผูซื้ออุปกรณ BlackBerry ตั้งแตตน และ
หลักฐานเรื่องวันที่และสถานที่ที่ซื้อสินคานั้นแตตน

การรับประกันแบบจำกัดนี้เปนการรับประกันฮารดแวรเทานั้น ซึ่งจำกัดเฉพาะอุปกรณ BlackBerry และไมครอบคลุมถึง
ซอฟตแวรที่สงให โหลดไวให หรือจัดจำหนายโดย BlackBerry หรือรายอื่น แมวาซอฟตแวรจะบรรจุหรือขายพรอม
กับอุปกรณ BlackBerry หรือมีใหสำหรับอุปกรณ BlackBerry ในภายหลัง ขอตกลงอนุญาตใชงานซอฟตแวรมีผล
ใชกับการใชงานซอฟตแวรที่เกี่ยวกับอุปกรณ BlackBerry ของคุณ ใบอนุญาตใชงานซอฟตแวรสำหรับซอฟตแวรซึ่ง
เปนกรรมสิทธิ์ของ BlackBerry ที่จัดสงพรอมอุปกรณ BlackBerry มีอธิบายอยูในขอตกลงอนุญาตใชงาน
ซอฟตแวร BlackBerry ที่เกี่ยวของ

สำรองขอมูลของทาน ทานควรสำรองขอมูล ซอฟตแวร แอพพลิเคชันและขอมูลในอุปกรณ BlackBerry ของทาน
อยางสม่ำเสมอเพื่อเปนการปองกันปญหาการทำงานของเครื่องที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการสำรองขอมูลกอนการคืน
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อุปกรณ BlackBerry การสำรองขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของทาน และมิใชความรับผิดชอบของ BlackBerry 

ของผูคาปลีกที่จำหนายอุปกรณ BlackBerry ใหแกทาน หรือของผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตที่ทานขอรับบริการ ขอ
ใหซอมแซม หรือขอเปลี่ยนอุปกรณ BlackBerry ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะปญหาที่เกิดจากการที่ขอมูลสูญหาย
หรือเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการใชงานซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอ (Synchronization Software) กรุณาถอด
อุปกรณพวงตอ หรือลบหนวยความจำ และ/หรือขอมูลสวนตัวหรือที่เปนความลับกอนคืนอุปกรณ BlackBerry 

ของทาน ระหวางการใหบริการ การซอมแซมหรือการเปลี่ยนเครื่อง เนื้อหาบนอุปกรณ BlackBerry ของทานอาจถูก
ลบ และ/หรือฟอรแมตใหม หรือปรับแตงใหเปนรูปแบบเหมือนเมื่อตอนแรกซื้อ (ขึ้นอยูกับโปรแกรมอัพเดทและอัพเกรด
ของซอฟตแวร ณ ขณะนั้น ซึ่งเปนไปตามแนวทางขอตกลงการใหสิทธิ์ใชซอฟตแวรของ BlackBerry) และอาจมีการ
ถอดอุปกรณพวงตอ หรือลบหนวยความจำออกไปและไมคืนกลับใหแกทาน เพื่อขยายความใหชัดเจน ขอบเขตการรับ
ประกันไมรวมถึงการสำรองขอมูล การกูขอมูลหรือการติดตั้งใหมของขอมูล ซอฟตแวร หรือแอพพลิเคชันของทาน
บนอุปกรณ BlackBerry

วิธีการคืนอุปกรณ BlackBerry ของทาน การรับประกันนี้จัดใหแกทานโดย BlackBerry Limited เพื่อตรวจสอบวา
อุปกรณ BlackBerry ของทานตองมีบริการการรับประกันบริการหรือไม และเพื่อรับคำแนะนำในการคืนอุปกรณ 
BlackBerry ของทาน กรุณาติดตอตามชองทางการติดตอเรื่องการรับประกันที่เกี่ยวของสำหรับอุปกรณ 
BlackBerry รุนที่ตองการดังอธิบายไวในตารางภายใตขอบเขตความคุมครองในการรับประกันของผูผลิตขางตน

เมื่อติดตอ BlackBerry หรือผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตของ BlackBerry ผานทางโทรศัพท อาจมีคาใชจายเกิดขึ้น 
ทานอาจตองชวยหาสาเหตุของปญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดกับอุปกรณ BlackBerry ของทาน และ/หรือ มอบหลักฐานการ
ซื้อสินคาเพื่อเปนหลักฐานวาทานคือผูซื้ออุปกรณ BlackBerry ตั้งแตตน และหลักฐานเรื่องวันที่และสถานที่ที่ซื้อสินคา
นั้นแตตนดวย ทางเลือกในการขอรับบริการการประกันสินคา เวลาและคาใชจายที่ใชในการตอบรับ (หากมี) อาจแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ หากมีการคืนอุปกรณ BlackBerry ของทานในชวงระยะเวลาของการรับประกัน แตอุปกรณ 
BlackBerry ของทานไมไดอยูภายใตความคุมครองของการรับประกันแบบจำกัดนี ้อาจมีการใชขอกำหนดบางประการ
และมีการเก็บคาใชจายสำหรับการซอมแซมหรือการดำเนินการใดๆ หากทานไมไดอาศัยอยูในประเทศที่ทานซื้ออุปกรณ 
BlackBerry ตั้งแตตน ดังนั้น:

(A) การซอมแซมหรือการใหบริการตามประกันอาจเปนไปไมได

(B) ทานอาจตองตกลงยอมรับขอกำหนด และ/หรือจายคาใชจายบางประการ (รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะคาขนสงและคา
การจัดการ) และ

(C) หากเปนไปได การซอมแซมหรือการใหบริการตามประกันอาจใชเวลามากกวาปกติจนกวาจะเสร็จสิ้น
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การเยียวยาจำเพาะ ยกเวนในกรณีที่กฎหมายหามอยางชัดเจนไมให BLACKBERRY (รวมถึงกรณีที่ทานมีสิทธิ์ของผู
บริโภคนอกเหนือจากการรับประกันแบบจำกัดนี)้ จำกัดหรือไมรวมการเยียวยาที่เกี่ยวของกับอุปกรณ 
BLACKBERRY การรับประกันแบบจำกัดนี้ระบุการเยียวยาจำเพาะสำหรับอุปกรณ BLACKBERRY โดยการรับประกัน
อื่นๆ เงื่อนไข การนำเสนอ หรือการรับประกันทุกประเภท ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการรับ
ประกันความเหมาะสมเชิงพาณิชย คุณภาพที่นาพึงพอใจและ/หรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงคเฉพาะอยางนั้นจะมีการ
ปฏิเสธและจะไมนำไปใชหรือมีผลใดๆ

การจำกัดความรับผิด ยกเวนในกรณีที่กฎหมายหามอยางชัดเจนไมให BLACKBERRY (รวมถึงกรณีที่ทานมีสิทธิ์
ของผูบริโภคนอกเหนือจากการรับประกันแบบจำกัดนี)้ หรือกรณีที่ประเทศ รัฐ หรือจังหวัดที่ทานอาศัยอยูไมอนุญาต
ใหจำกัดหรือปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยออมหรือที่สืบเนื่อง ไมวาในกรณีใดๆ BLACKBERRY หรือ
บุคคลอื่นใดที่ดำเนินการในนามของหรือกับ BLACKBERRY (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงที่เกี่ยวของกับการผลิต การ
จัดหา การจัดจำหนาย การขาย การซอมแซม หรือการสงคืนอุปกรณ BLACKBERRY) จะไมรับผิดสำหรับความสูญ
เสียหรือความเสียหายโดยออม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายจำเพาะ หรือความเสียหาย
จากผลสืบเนื่องใดก็ตาม (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การ
สูญเสียหรือเสียหายของขอมูล (รวมถึงขอมูลดิบ) หรือการขาดทุนในรูปตัวเงินในลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน) ที่
เกิดจากการใชหรือการไมสามารถใชอุปกรณ BLACKBERRY แมวา BLACKBERRY หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินการใน
นามของหรือกับ BLACKBERRY จะไดรับแจงเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายดังกลาว ขอจำกัดนี้กำหนด
ขึ้นเพื่อใหใชบังคับจริง และจะตองใชบังคับใชโดยไมตองคำนึงถึงวาจะมีผูรับผิดชอบความเสียหายนั้น หรือจะมีการ
ยืนยันหรือดำเนินคด ีหรือฟองรองวาเปนการละเมิด ฟองรองในรูปแบบของสัญญา หรือการรับประกัน หรือภายใต
ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใดหรือไมก็ตาม ความรับผิดตอทานที ่BLACKBERRY และผูใดก็ตามที่กระทำการในนามของ
หรือรวมกับ BLACKBERRY มีสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใตการรับประกันแบบจำกัดนี้จะ
ตองมีจำนวนรวมไมเกินราคาซื้อสุทธิที่ทานไดชำระไปเปนคาอุปกรณ BLACKBERRY หรือราคาในการหาเครื่องมา
ทดแทนอุปกรณ BLACKBERRY ที่ไดรับความเสียหาย ตามราคาใดก็ตามที่มากกวา ขอกำหนดที่กลาวมาขางตนจะไม
จำกัดความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางกาย หรือความรับผิดทางกฎหมายอันสืบเนื่องมา
จากการกระทำที่เกิดจากความตั้งใจ หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือการละเวนการกระทำนั้นไมวากรณี
ใดๆ

กฎหมายที่ใชบังคับ กฎหมายของประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตอำนาจศาลดังที่ระบุในยอหนานี้จะบังคับใชกับ:

(A) การรับประกันแบบจำกัดฉบับนี้และการตีความ การละเมิดและความถูกตองของการรับประกันแบบจำกัดฉบับนี ้และ
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(B) การเรียกรอง การโตแยง หรือการพิพาทใดๆ (ไมวาจะเปนการเรียกรองในสัญญา การละเมิด หรือไมวาจะเปนการ
เรียกรองที่มีอยูกอน ปจจุบัน หรืออนาคต และรวมถึงการเรียกรองตามสิทธิ์โดยชอบธรรม ตามกฎหมาย และที่
ยุติธรรม) ระหวางทานกับ BlackBerry ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับการรับประกันแบบจำกัดนี้

กฎหมายที่บังคับใชในประเทศที่ระบุไวในตารางดานลางจะใชบังคับตามสถานที่ที่เปนภูมิลำเนาของทานและจะยกเวนตัวบท
กฎหมายใดๆ ที่ควบคุมการขัดกันแหงกฎหมาย

การระงับ/การติดสินขอพิพาท ความขัดแยงหรือขอโตแยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับการรับประกันแบบจำกัด
นี้ ใหตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการอันจะถือเปนที่สุดและมีผลผูกพัน ภายใตกฎอนุญาโตตุลาการในตารางดานลางตาม
สถานที่ที่เปนภูมิลำเนาของทาน: (I) สถานที่ตัดสินจะเปนสถานที่ชี้ขาดและการตัดสินจะดำเนินการเปนภาษาอังกฤษ (II) 

องคคณะจะตองประกอบไปดวยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ทาน และ (III) ไดรับการแตงตั้งตามที่ระบุไวในกฎ
อนุญาโตตุลาการ ประเด็นหรือเรื่องที่ตองการใชคำตัดสินชี้ขาดภายใตการรับประกันแบบจำกัดฉบับนี้จะตองเก็บเปน
ความลับอยางเครงครัดที่สุดตามที่กฎหมายจะอนุญาต ไมมีขอพิพาทใดๆ ระหวางคูสัญญา หรือที่เกี่ยวของกับบุคคล
อื่นใด เวนแตทานเทานั้น จะสามารถนำมารวมหรือรวมเขากันได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
จาก BLACKBERRY เสียกอน

ในกรณีที่ทานมีภูมิลำเนาอยูในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา การรับประกันแบบจำกัดนี้จะอยูภายใตกฎหมายของ
อังกฤษและเวลส และทานใหความยินยอมใหมีการอนุญาโตตุลาการที่อยูในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่สอดคลองกับ
กฎการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศของศาลแหงกรุงลอนดอน ในกรณีที่ทานมีภูมิลำเนาอยูในทวีปเอเชีย การรับ
ประกันแบบจำกัดนี้จะถูกกำหนดโดยกฎหมายของรัฐนิวยอรกและทานใหความยินยอมใหมีการอนุญาโตตุลาการที่อยูใน
นครนิวยอรก มลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาที่สอดคลองกับกฎการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศของศาล
แหงกรุงลอนดอน ในกรณีที่ทานมีภูมิลำเนาอยูในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต การรับประกันแบบจำกัดนี้จะถูกกำหนด
โดยกฎหมายของรัฐนิวยอรกและทานใหความยินยอมใหมีการอนุญาโตตุลาการที่อยูในนครนิวยอรก มลรัฐนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่สอดคลองกับกฎการอนุญาโตตุลาการดานการพาณิชยของสมาคมอนุญาโตตุลาการของ
สหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association)

ความเปนสวนตัว ขอมูลของลูกคาที ่BlackBerry ไดรับมาจะนำไปใช ประมวล สงผานและเปดเผยตามนโยบายความเปน
สวนตัวของ BlackBerry (ที่ระบุไวที ่http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml) เพื่อใหสามารถใหบริการ
การรับประกันดังที่อธิบายไวในการรับประกันแบบจำกัดฉบับนี้ได ซึ่งอาจรวมถึงการใหไดมาซึ่งขอมูลของทานและ
อุปกรณ BlackBerry จากผูใหบริการ ผูคาปลีก ผูคาที่นำสินคามาขายใหม และผูจัดจำหนายที่มีสวนเกี่ยวของในลำดับ
การเปลี่ยนแปลงการครอบครองอุปกรณ BlackBerry ที่ขอบเขตการรับประกันมีผลบังคับใชอยู และรวมถึงการสง
ผานขอมูลของทานและอุปกรณ BlackBerry ใหแกบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ BlackBerry หรือผูใหบริการของ 
BlackBerry
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เบ็ดเตล็ด หากมีขอขัดแยงใดๆ เกิดขึ้นระหวางการรับประกันแบบจำกัดนี้และการประกันอื่นใดที่มอบใหทาน ซึ่งรวมถึงแตไม
จำกัดเพียงแตการประกันในการบรรจุหีบหออุปกรณ BlackBerry BlackBerry จะนำขอกำหนดในการรับประกันแบบ
จำกัดฉบับนี้มาใชครอบคลุมถึงขอขัดแยงนั้นๆ หากขอกำหนด บทบัญญัต ิหรือเนื้อหารองของการรับประกันแบบ
จำกัดฉบับนี้เปนโมฆะ ขัดตอกฎหมายหรือไมสามารถบังคับใชได ความสมบูรณตามกฎหมาย และความสามารถในการ
บังคับใชไดของสวนที่เหลือของขอกำหนด บทบัญญัติ หรือเนื้อหารองและการรับประกันแบบจำกัดนี้จะไมไดรับผลกระ
ทบ
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