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УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY 
(для підприємств)  

 
ЦІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ (ЦЯ "УГОДА") ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ ЮРИДИЧНОЇ УГОДИ МІЖ 
ВАМИ ТА КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY.  
 
"BLACKBERRY" означає:  
 
(1) BlackBerry Limited, якщо головний офіс вашої компанії розташований у Канаді, Південній 

Америці чи в регіоні, який не вказано в пунктах 2–4 нижче. 
(2) BlackBerry Corporation, якщо головний офіс вашої компанії розташовано в Сполучених Штатах 

Америки. 
(3) BlackBerry UK Limited, якщо головний офіс вашої компанії розташовано в Європі (включно  

з Гренландією), на Близькому Сході чи в Африці, або ж у Російській Федерації. 
(4) BlackBerry Singapore Pte Limited, якщо головний офіс вашої компанії розташовано  

в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (включно з Пакистаном, Шрі-Ланкою, Казахстаном, 
Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном). 

 
НАТИСНУВШИ КНОПКУ "AGREE" ("ПОГОДЖУЮСЯ"), ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО: (A) ВИ 
ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ВІД ІМЕНІ КОЖНОЇ ОСОБИ, ЯКУ ПРЕДСТАВЛЯЄТЕ 
(ДАЛІ ПО ТЕКСТУ "ВИ" АБО "ВАШІ"), З УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY (ЯКІ ЗАЗНАЧЕНО НИЖЧЕ В РОЗДІЛІ 2); (B) ВИ НЕ БУДЕТЕ 
КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ (ЯК ВИЗНАЧЕНО НИЖЧЕ) БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО 
ПОГОДЖЕННЯ З УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ 
BLACKBERRY; ТА (C) ЯКЩО ВИ Є РЕЗИДЕНТОМ У ЮРИСДИКЦІЇ ЗА МЕЖАМИ ПІВДЕННОЇ 
АБО ЦЕНТРАЛЬНОЇ АМЕРИКИ, І ВИ НЕ ВВАЖАЄТЕСЬ АБОНЕНТОМ ВІДПОВІДНО ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ВАШОЇ ЮРИСДИКЦІЇ. ЯКЩО У ВАС ВИНИКНУТЬ ЗАПИТАННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, 
ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ: 
LEGAL@BLACKBERRY.COM. ЯКЩО, ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЬ 
ПОСЛУГАМИ: (A) ВИ ВИРІШИЛИ, ЩО НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, НЕ НАТИСКАЙТЕ КНОПКУ "I AGREE" 
("ПОГОДЖУЮСЯ"); АБО (B) ЯКЩО ВИ ВЖЕ НАТИСНУЛИ КНОПКУ "I AGREE" 
("ПОГОДЖУЮСЯ"), ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ LEGAL@BLACKBERRY.COM, ЩОБ ПОВІДОМИТИ КОМПАНІЮ 
BLACKBERRY, ЩО ВИ БАЖАЄТЕ ПРИПИНИТИ ДІЮ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ 
БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY ТА НЕ БАЖАЄТЕ КОРИСТУВАТИСЬ ЦИМИ 
ПОСЛУГАМИ. ВАС І КОМПАНІЮ BLACKBERRY ОКРЕМО НАЗИВАЮТЬ "СТОРОНА",  
А РАЗОМ – "СТОРОНИ" В КОНТЕКСТІ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY. 
 
1. Дякуємо за Ваш інтерес до послуг для бізнесу компанії BlackBerry ("Послуги"). Компанія 

BlackBerry буде надавати необхідну технічну підтримку та інші Послуги, вказані у Вашому 
замовленні, протягом періоду, на який було зроблено замовлення, і відповідно до умов 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, для кількості копій і програмного 
забезпечення (що визначено нижче), що вказано у Вашому замовленні. Ця Угода також 
застосовується до інших продуктів і послуг компанії BlackBerry, які передбачають технічну 
підтримку. Прийміть до уваги, що залежно від замовлених Послуг, Послуги стосуються лише 
програмного забезпечення BlackBerry або деяких його частин. Якщо Ви хочете отримати 
Послуги для будь-якого конкретного апаратного продукту BlackBerry, знайдіть в обмеженій 
гарантії BlackBerry контактну інформацію підрозділу BlackBerry, який займається цим 
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апаратним продуктом. Програмне забезпечення BlackBerry ("Програмне забезпечення") 
представляє собою та включає серед іншого програми BlackBerry Handheld Software, 
BlackBerry PC Software та BlackBerry Server Software, на використання яких Ви маєте ліцензію 
відповідно до ліцензійної угоди BlackBerry Solution або іншої угоди, і яке ви отримали, 
інсталювали та використовували будь-яким чином і на будь-якому носії. Термін "Програмне 
забезпечення" не включає програми, створені третіми сторонами ("Програмне забезпечення 
третіх сторін"), незалежно від того, чи Програмне забезпечення третіх сторін іде в комплекті, 
постачається або використовується разом із Програмним забезпеченням та/або будь-яким 
іншим програмним забезпеченням чи мобільними пристроями третіх сторін. Винятками є 
програмне забезпечення, інтерфейси та мікропрограми, створені третіми сторонами, які 
отримали ліцензію від компанії BlackBerry, були включені в продукт BlackBerry  
і розповсюджувались як невід’ємна частина цього продукту BlackBerry під торговою маркою 
BlackBerry. Деякі інші продукти також можуть отримувати технічну підтримку, і в такому 
випадку застосовуватимуться ці Умови надання послуг компанією BlackBerry. 

 
2. Компанія BlackBerry буде надавати Вам Послуги відповідно до застосовного Опису програми 

послуг, ("Business Services by BlackBerry Program Description" ("Опис програми послуг для 
бізнесу компанії BlackBerry")), розміщеного на 
сторінці http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions і пов'язаного з Вашим 
замовленням, цінової пропозиції (якщо її було надано Вам компанією BlackBerry), детальної 
інформації та умов надання послуг щодо кожної придбаної одиниці товару, а також цієї Угоди 
та будь-яких умов, які було включено до цієї Угоди відповідно до ліцензійної угоди 
Blackberry Solution, яку Ви уклали. Ця Угода має переважну силу над Описом 
програми послуг для бізнесу компанії BlackBerry яка застосовується до конкретних 
замовлених Послуг, а Умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry замінюють і 
мають переважну силу над усіма попередніми повідомленнями та документами, як усними, 
так і письмовими, які стосуються технічної підтримки чи інших відповідних Послуг. Умови 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry можуть бути змінені за згодою сторін, якщо 
зміни подано в письмовій формі й підписано Вами та компанією BlackBerry. Компанія 
BlackBerry надає Послуги англійською мовою, крім випадків, коли вказано інше 
у відповідному Описі програми послуг для бізнесу компанії BlackBerry. Ви можете 
використовувати Послуги лише всередині своєї компанії. Забороняється надавати ці послуги 
або підтримку будь-кому, хто не входить до складу Вашої організації. Якщо не вказано інше в 
письмовому вигляді, вважається, що якщо Ви у відповідних випадках отримали Програмне 
забезпечення BlackBerry в межах надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, Ви 
отримали ліцензію на нього відповідно до умов  
і положень використання цього Програмного забезпечення. 

 
3. Послуги надаються з того дня, коли Послуги стануть доступні, за умови, що Ви дотримуєтеся 

своїх обов’язків, перелічених у розділі 5 ("Дата набуття чинності"), та надаються протягом 
часу та на тому рівні підтримки, що Ви замовили для технічної підтримки чи інших послуг, до 
завершення періоду технічного обслуговування, або якщо вказано інакше. Якщо Послуга 
надається Вам протягом періоду передплати, угода діятиме протягом терміну передплати.  
За умови, що це дозволено і визначено компанією BlackBerry в Умовах надання послуг для 
бізнесу компанією BlackBerry, після отримання повідомлення компанія BlackBerry 
автоматично відновить відповідні умови надання послуг, які Ви замовили. 

 
4. Усі Ваші замовлення Послуг будуть включені за посиланням до Умов надання послуг для 

бізнесу компанією BlackBerry та будуть містити серійні номери будь-якого програмного 
забезпечення BlackBerry Enterprise Server, для якого Ви запитували технічну підтримку чи 
додаткові Послуги, якщо ці Послуги стосуються програмного забезпечення BlackBerry 
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Enterprise Server. Навіть якщо компанія BlackBerry підтверджує або іншим чином приймає 
Ваші замовлення безпосередньо чи через уповноваженого компанією BlackBerry торгового 
посередника, будь-які друковані стандартні умови, включені до замовлень, які Ви зробили, 
не повинні вважаються частиною Умов надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, 
змінювати чи доповнювати Умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry чи 
умови надання інших послуг, або будь-яким іншим чином регулювати відносини між Вами  
і компанією BlackBerry. Будь-які інші умови Вашого замовлення застосовуються лише 
настільки, наскільки це визначено в письмовій формі компанією BlackBerry. 
 

5. Ви оплатите вартість надання Послуг компанією BlackBerry або вповноваженим торговим 
посередником компанії BlackBerry, який надає Послуги для бізнесу, наперед, протягом 30 
(тридцяти) днів із дати виставлення рахунка. Компанія BlackBerry не відшкодовує Вам 
кошти, якщо протягом Терміну Умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry 
припиняють свою дію, або якщо зменшено обсяг Програмного забезпечення, для якого 
надаються Послуги. Якщо з якоїсь причини Ви не заплатили компанії BlackBerry або 
вповноваженому торговому посереднику, який надає Послуги, до Дата набуття чинності, 
компанія BlackBerry залишає за собою право не надавати Послуги, доки не отримає оплату  
в повному обсязі. Якщо компанія BlackBerry в якомусь конкретному випадку не 
користується цим або іншим правом, яке вона має відповідно до Умов надання послуг для 
бізнесу компанією BlackBerry, компанія BlackBerry все ще може скористатись цим правом у 
майбутньому або навіть у цьому конкретному випадку, якщо ще не минуло 
30 (тридцять) днів після отримання Вами письмового повідомлення про цей намір. Ви 
погоджуєтесь дотримуватись і нести відповідальність за реєстраційні документи, реєстрації, 
ліцензії, схвалення та погодження, які є обов’язковими у Вашій країні або юрисдикції 
стосовно переказу коштів із Вашої країни або юрисдикції, а також переказ коштів в 
іноземній валюті. 

 
6. Ви несете відповідальність за сплату всіх податків, які підлягають оплаті в результаті 

використання Послуг. Якщо не вказано інакше, суми, які Ви маєте сплатити компанії 
BlackBerry або уповноваженому торговому посереднику, який надає Послуги, відповідно до 
Умов надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry не включають жодних податків, 
мит, зборів або інших оплат на користь держави, які можуть бути встановлені юрисдикцією 
або на основі валового доходу, надання, здійснення чи використання Послуг або на основі 
результатів цих дій, погодження з Умовами надання послуг для бізнесу компанією 
BlackBerry або іншим чином, за винятком тих, які основані на чистому прибутку компанії 
BlackBerry. Якщо Ви зобов’язані сплатити податки з платежів, які здійснюються відповідно 
до Умов надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, то суму платежу буде 
автоматично збільшено, щоб компенсувати ці податки, і щоб фактично сплачена Вами сума 
до компанії BlackBerry або уповноваженого торгового посередника, який надає Послуги, за 
вирахуванням всіх податків дорівнювала сумі у виставленому рахунку. Ви повинні одразу 
надати компанії BlackBerry всі офіційні квитанції, що підтверджують сплату податків, які 
виникли внаслідок або у зв'язку з Умовами надання послуг для бізнесу компанією 
BlackBerry, до відповідного податкового органу.  

 
7. Послуги не включають підтримку компанії BlackBerry стосовно проблем, які: (a) не 

перешкоджають Програмному забезпеченню або іншим продуктам чи послугам працювати 
належним чином, відповідно до документації, що постачається компанією BlackBerry; (b) є 
результатом використання Програмного забезпечення, продуктів або послуг в інший спосіб, 
ніж це зазначено в документації, що надається компанією BlackBerry; або (c) є результатом 
зовнішніх чинників для продуктів і послуг компанії BlackBerry: (i) будь-яке Програмне 
забезпечення третіх сторін або апаратне забезпечення (включаючи дротові та бездротові 
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мережі, якщо проблема пов’язана з їхньою роботою, тим, що вони не працюють або 
недоступні); (ii) сумісність Програмного забезпечення з Програмним забезпеченням третіх 
сторін або апаратним забезпеченням (включаючи дротові та бездротові мережі); або (iii) 
форс-мажорні обставини, як зазначено нижче в розділі 18. 

 
8. Компанія BlackBerry залишає за собою право стягувати з Вас додаткову плату за надання 

Вам компанією BlackBerry послуг, які були попередньо схвалено Вами, і які не входили до 
пакета Послуг компанії BlackBerry на момент замовлення, а також витрати, пов’язані з 
наданням послуг (включно з будь-якими попередньо схваленими витратами на відрядження 
за необхідності). На основі цього компанія BlackBerry сповістить Вас у письмовому вигляді 
про свої наміри щодо стягнення оплати перед наданням послуг, або щойно компанія 
BlackBerry вирішить, що послуги явно виключено із Умов надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry. Ви зобов'язані сплатити всі виставлені рахунки протягом 30 
(тридцяти) днів після дати їх виставлення. 
 

9. Ви погоджуєтеся надавати компанії BlackBerry необхідну інформацію та/або допомогу, яка 
необхідна компанії BlackBerry для діагностики проблем Програмного забезпечення, 
продуктів або послуг та виконання своїх обов’язків іншим чином відповідно до Умов 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry. Не обмежуючи загальний характер 
сказаного вище, на прохання компанії BlackBerry Ви повинні своєчасно надавати компанії 
BlackBerry: (a) свої журнали пропріетарного програмного забезпечення BlackBerry, які 
можуть знадобитися; (b) будь-які інші матеріали або відомості, необхідні для надання 
Послуг компанією BlackBerry; (c) кваліфікований персонал із досвідом роботи на Вашому 
наявному апаратному та програмному забезпеченні; та (d) право доступу до Ваших 
приміщень у розумних межах.  
 
На додаток до того, з чим Ви погодилися або на що даєте окрему згоду щодо 
конфіденційності під час активації Послуг або процесу реєстрації, до будь-яких 
персональних даних будуть застосовуватися такі умови та положення: 
 

a. Ви погоджуєтеся, що журнали або інші матеріали, які будуть надані компанії 
BlackBerry, можуть містити персональні дані: Ваші, Ваших працівників, Ваших 
клієнтів та інших осіб. Із персональними даними, що збираються, 
використовуються, обробляються, передаються, зберігаються або розкриваються 
(що разом називається "Обробка персональних даних") групою компаній BlackBerry 
(до якої входять компанія BlackBerry та всі її дочірні та залежні товариства) та 
постачальниками послуг, будуть поводитись відповідно до Політика 
конфіденційності компанії BlackBerry (яка цим включена до цих Умов надання 
послуг для бізнесу компанією BlackBerry за посиланням і яку можна переглянути на 
сторінці: www.blackberry.com/legal або отримати, надіславши повідомлення 
електронною поштою на адресу legal@blackberry.com, а також відповідно до 
Ліцензійної угоди BlackBerry Solution, яка включає серед іншого розділи з такими 
назвами: "Згода на збирання, використання, обробку, передавання, зберігання та 
розкриття інформації" та "Дані користувачів"). У відповідних випадках контролером 
Ваших персональних даних буде особа, пов’язана з компанією BlackBerry,  
з якою Ви уклали угоду, погодившись на Умови надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry; за умови, що стосовно Ваших особистих даних, зібраних для 
розподілу Пропозицій (що визначено в ліцензійній угоді BlackBerry Solution) через 
RIME Store (що визначено в ліцензійній угоді BlackBerry Solution), контролером 
даних буде відповідна особа з компанії RIME, з якою Ви уклали договір, який 
регулює такий розподіл. Ви погоджуєтеся на обробку таких персональних даних, як 
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це описано в Умовах надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, Ліцензійній 
угоді BlackBerry Solution і Політиці конфіденційності BlackBerry. Компанія 
BlackBerry та/або група компаній BlackBerry може зв’язуватися з Вами стосовно 
використання Вами Послуг та пов’язаних продуктів і послуг, а також може 
надсилати Вам повідомлення (зокрема для подальших досліджень щодо Послуг та 
інших продуктів і послуг компанії BlackBerry). 

 
b. Якщо Ви є резидентом Спеціального адміністративного району Китайської 

Народної Республіки Гонконг ("Гонконг"), Ви також погоджуєтеся, що компанія 
BlackBerry може обробляти, передавати і розкривати будь-які "персональні дані" (як 
це визначено в Постанові про конфіденційність персональних даних (у главі 486 
зводу законів Гонконгу)), зокрема передавати таку інформацію до Сполучених 
Штатів Америки, Канади або будь-якої іншої країни чи країн, визначених компанією 
BlackBerry. 

 
c. Якщо Ви резидент Франції або її заморських територій, Ви можете скористатися 

своїми правами заперечення, доступу, та/або уточненням Ваших персональних 
даних, відправивши лист на електронну адресу legal@blackberry.com  

 
10. Ви погоджуєтесь нести відповідальність і дотримуватись усіх законів, правил, 

реєстраційних документів, реєстрацій, ліцензій, схвалень і погоджень, які  
є обов’язковими у Вашій країні або юрисдикції, включно із законами й положеннями щодо 
імпорту, експорту та конфіденційністю даних, які Вас стосуються, виконанням Умов 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, а також отриманням або використанням 
Вами послуг, зокрема, але не виключно, передаванням або наданням інформації, технологій, 
даних або особистої інформації компанії BlackBerry. 
 

11. Ви погоджуєтеся з наведеними нижче умовами та положеннями щодо конфіденційності: 
 

a. Якщо ви вклали угоду про нерозголошення з компанією BlackBerry ("УПН"), вона 
застосовуватиметься до Умов надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry й 
отриманих Послуг, і цим включається за посиланням, з такими винятками: (i) умови 
УПН продовжуватимуть застосовуватися до Умов надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry, доки Умови надання послуг для бізнесу компанією 
BlackBerry залишатимуться чинними; термін дії УПН буде продовжено автоматично 
на необхідний строк, однаковий за часом із Терміном дії, за умови, що це 
продовження застосовуватиметься виключно до Умов надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry; (ii) Конфіденційна інформація (як указано в УПН) 
розголошена або розкрита іншим способом через отримання Послуг, може бути 
використана чи відтворена лише в мірі, необхідній для подальшого досягнення цілей 
отримання Послуг (які будуть включені до визначення "Ціль" в УПН). 
 

b. Якщо ви не вклали УПН із компанією BlackBerry, цей розділ 11(b) 
застосовуватиметься до Умов надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry  
і отриманих Послуг. За винятком випадків, спеціально обумовлених в Умовах 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, або за попереднім письмовим 
дозволом, Сторони не надають доступ до Конфіденційної інформації та не 
розголошують, не повідомляють, не передають та не поширюють її іншим чином, як 
зазначено нижче, будь-якій третій стороні. Незважаючи на зазначене вище, Сторони 
можуть розголошувати конфіденційну інформацію, якщо і лише в тій мірі, коли це: 
(i) необхідно зробити за законом за умови, що Сторона завчасно повідомляє про це 
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іншу Сторону, даючи змогу іншій Стороні досягти наказу, щоб обмежити чи 
усунути таке розголошення; або (ii) потрібно для подальшого досягнення цілей 
отримання Послуг ("Допустима ціль"). Жодна зі Сторін не використовуватиме й не 
відтворюватиме Конфіденційну інформацію з будь-якої причини, окрім випадків, 
коли це необхідно для досягнення Допустимої цілі. 

 
“Конфіденційна інформація" – це будь-яка інформація будь-якої форми чи змісту 
(і включає будь-які копії такої інформації, які Сторони мають право робити), а саме: 
приватна або конфіденційна інформація Сторін включає серед іншого інформацію, 
що міститься на будь-якому веб-сайті чи пов’язана з ним, програмне забезпечення 
або інші матеріали, до яких Сторони мають доступ через отримання Послуг, і які 
безпосередньо чи опосередковано розголошені, або Сторони мають доступ до них 
іншим чином. 

 
Конфіденційна інформація, яку може створити Сторона: була законною власністю 
Сторони до отримання послуг від компанії BlackBerry; або стала загальновідомою 
без вини Сторони; не вважатиметься Конфіденційною інформацією відповідно до 
Умов надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry. 

 
Обов’язки Сторін щодо Конфіденційної інформації відповідно до Умов надання 
послуг для бізнесу компанією BlackBerry продовжуватимуть застосовуватися до 
отримання Послуг, доки Умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry 
залишатимуться чинними. 

 
12. Застосовне законодавство, рішення спорів і місце розгляду справ щодо Умов надання 

послуг для бізнесу компанією BlackBerry: 
 

a. Якщо ваша головна адреса зареєстрована в Канаді, Південній Америці або в країні, не 
передбаченій у пунктах 2–4, умови надання технічної підтримки регулюватимуться та 
тлумачитимуться відповідно до законодавства провінції Онтаріо, Канада. Кожна 
сторона безповоротно відмовляється від будь-яких заперечень на підставі місця 
розгляду справи, незручності суду чи з будь-яких схожих причин і безповоротно дає 
згоду на обробку справи поштою або будь-яким іншим чином, дозволеним чинним 
законодавством, і погоджується на юрисдикцію судів провінції Онтаріо, Канада. 
Сторони також відмовляються від будь-якого права на суд присяжних стосовно 
будь-якого позову чи судового розгляду, що виникає через Умови надання послуг для 
бізнесу компанією BlackBerry, або пов’язаного з ними.  
 

b. Якщо ваша головна адреса зареєстрована в Європі (зокрема в Гренландії та на 
територіях, протекторатах або закордонних регіонах Європейських країн), на 
Близькому Сході, в Африці чи Російській Федерації, Умови надання послуг для 
бізнесу компанією BlackBerry регулюватимуться та тлумачитимуться відповідно до 
англійського законодавства і суди Англії матимуть виняткову юрисдикцію для 
врегулювання будь-якої суперечки, яка виникає через Умови надання послуг для 
бізнесу компанією BlackBerry, чи пов’язаної з ними, і Сторони погоджуються 
підкорятися юрисдикції судів Англії. Сторони угоди щодо надання послуг для 
бізнесу компанією BlackBerry не вважають, що будь-які її умови підлягатимуть 
виконанню в силу закону про договори "Права третіх сторін" Великобританії 1999 
року будь-якою третьою стороною.  
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c. Якщо ваша головна адреса зареєстрована в Азіатсько-тихоокеанському регіоні 
(зокрема Пакистан, Шрі-Ланка, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан 
та Узбекистан), Умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry 
регулюватимуться та тлумачитимуться відповідно до законодавства Республіки 
Сінгапур. Суди Республіки Сінгапур матимуть виняткову юрисдикцію для 
врегулювання будь-якої суперечки, яка виникає у зв’язку з Умовами надання послуг 
для бізнесу компанією BlackBerry, і Сторони погоджуються підкорятися юрисдикції 
судів Республіки Сінгапур. Сторони угоди щодо надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry не вважають, що будь-які її умови підлягатимуть виконанню  
в силу закону про договори "Права третіх сторін" (гл. 53б) Сінгапуру будь-якою 
третьою стороною.  
 

d. Якщо ваша головна адреса зареєстрована в США (зокрема на територіях, 
протекторатах або закордонних регіонах), Умови надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry регулюватимуться та тлумачитимуться відповідно до 
законодавства штату Нью-Йорк, США. Кожна сторона безповоротно відмовляється 
від будь-яких заперечень на підставі місця розгляду справи, незручності суду чи  
з будь-яких схожих причин і безповоротно дає згоду на обслуговування справи 
поштою або будь-яким іншим чином, дозволеним чинним законодавством,  
і погоджується на юрисдикцію судів штату Нью-Йорк, США. Сторони також 
відмовляються від будь-якого права на суд присяжних стосовно будь-якого позову 
чи судового розгляду, що виникає через Умови надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry, або пов’язаного з ними. 

 
13. Ви визнаєте і погоджуєтеся, що не отримуєте ніякої інтелектуальної власності чи інших 

майнових прав, зокрема, але не виключно, право на патенти, виробничі права, нематеріальні 
права, право на дизайни, торговельні марки, авторські права, моральні права, право на 
комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, чи інші права ("Права на 
інтелектуальну власність"), які є частиною Послуг або пов’язані з ними, Конфіденційну 
інформацію компанії, будь-який переклад або іншу похідну роботу. Ви погоджуєтеся з тим, 
що ніщо в Умовах надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry не повинно 
несприятливо впливати на будь-які права та не спричиняти застосування санкцій зі сторони 
компанії BlackBerry відповідно до законів у Вашій країні чи юрисдикції, пов’язаної із 
захистом Прав на інтелектуальну власність компанії BlackBerry. Ви погоджуєтеся, що не 
будете реєструвати або у відповідних органах (чи змушувати інших до цього) будь-які 
аспекти Послуг, Конфіденційної інформації компанії BlackBerry, а також іншого 
пов’язаного програмного забезпечення чи матеріалів (зокрема, але не виключно, будь-який 
переклад або іншу похідну роботу, пов’язану з Послугами, Конфіденційну інформацію 
компанії BlackBerry, будь-яке пов’язане програмне забезпечення чи матеріали) з метою 
отримання Прав на інтелектуальну власність, лише за письмового запиту компанії 
BlackBerry Ви можете реєструвати або записувати Умови надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry виключно з метою сприяння перерахування платежів. Якщо Ви 
отримуєте чи використовуєте Послуги або проживаєте в країні чи юрисдикції, яка не має 
чинного законодавства про авторське право, або за яким авторські права не поширюються 
на програмне забезпечення, окрім інших зобов’язань, які ви маєте відповідно до чинного 
законодавства у Вашій країні чи юрисдикції, Ви спеціально погоджуєтеся, що Закон Канади 
про авторське право застосовуватиметься до Вас і до отримання та використання послуг. 
Якщо ви порушуєте, привласнюєте чи по-іншому зазіхаєте на Конфіденційну інформацію, 
інтелектуальну власність або інші майнові права компанії BlackBerry ("Порушення ІВ"),  
і суд у Вашій юрисдикції не може або не бажає дарувати судовий наказ припинити таке 
Порушення ІВ, Ви визнаєте, що компанія BlackBerry матиме право на отримання заздалегідь 
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оцінених збитків від Вас у розмірі 5000 дол. США за кожен день протягом періоду такого 
Порушення ІВ. 

 
14. Якщо будь-який розділ, стаття, умова, положення або частина ("Частина") Умов надання 

послуг для бізнесу компанією BlackBerry вважається незаконною, недійсною або 
нездійсненною компетентним органом у будь-якій юрисдикції, то таке визначення цієї 
Частини не впливатиме на: (i) законність, дійсність або здійсненність інших частин Умов 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry; (ii) законність, дійсність або 
здійсненність цієї Частини в будь-якій іншій юрисдикції, і ця частина, якщо можливо, буде 
обмежена, і лише після цього, якщо необхідно, розділена, у мірі, необхідній, щоб Умови 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry були дійсними та здійсненними. 
 

15. ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ В ЮРИСДИКЦІЇ, ВІДМІННІЙ ВІД НІМЕЧЧИНИ ЧИ АВСТРІЇ, 
ТО:  

 
a. ОКРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ  

У ВАШІЙ КРАЇНІ АБО ЮРИСДИКЦІЄЮ, І КРІМ ВИПАДКІВ, ЧІТКО ВКАЗАНИХ 
В УМОВАХ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, 
КОМПАНІЯ BLACKBERRY НЕ ВИКОНУЄ ЖОДНИХ ЗАЯВ, ГАРАНТІЙ, 
СХВАЛЕНЬ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЗАПЕВНЕНЬ АБО УМОВ, ВИСЛОВЛЕНИХ АБО 
ВИРАЖЕНИХ, ПРО ПОСЛУГИ.  
 

b. ОКРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ  
У ВАШІЙ КРАЇНІ АБО ЮРИСДИКЦІЄЮ, НІ ЗА ЯКИХ УМОВ КОМПАНІЯ 
BLACKBERRY НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ, І ВИ ТАКОЖ 
ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ НЕПРЯМИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, 
СПЕЦІАЛЬНИХ, КОМЕРЦІЙНИХ, ВИПАДКОВИХ, ШТРАФНИХ І СУПУТНІХ 
ЗБИТКІВ (ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ВТРАТИ ВИГОДИ, ВТРАТИ 
ДОХОДІВ І ПРИБУТКІВ КОМПАНІЇ, ВТРАТИ ДАНИХ, ЗБИТКІВ, 
СПРИЧИНЕНИХ ЗАТРИМКАМИ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ РЕАЛІЗУВАТИ 
ОЧІКУВАНУ ЕКОНОМІЮ), ЯКІ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО 
ВИПЛИВАЮТЬ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ 
БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ТАКІ 
ЗБИТКИ МОЖНА ПЕРЕДБАЧИТИ, АБО ЧИ ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ЇХ 
ВИНИКНЕННЯ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО КОМПАНІЇ BLACKBERRY. 

 
c. КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ  

У ВАШІЙ КРАЇНІ АБО ЮРИСДИКЦІЄЮ, НІ ЗА ЯКИХ УМОВ КОМПАНІЯ 
BLACKBERRY НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО 
БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ, ЯКА ЗАЯВЛЯЄ СВОЇ ПРАВА ЧЕРЕЗ ВАС, 
ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ СТОСОВНО ПЕРЕВИЩЕННЯ СУМ, 
СПЛАЧЕНИХ ЗА ПОСЛУГИ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ, КОЛИ ВИНИК ІНЦИДЕНТ, 
ЯКИЙ СПРОВОКУВАВ ТАКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  

 
d. ОБМЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, 

УКАЗАНІ В УМОВАХ НАДАННЯХ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ 
BLACKBERRY, ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ: (A) ЯКЩО ДІЯ, ПОЗОВ АБО 
ВИМОГА ВИНИКАЄ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ ЧИ УМОВИ, 
ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ, ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗОКРЕМА 
НЕДБАЛІСТЬ), ПРЯМУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ЦИВІЛЬНУ 
ЧИ ВСТАНОВЛЕНУ ЗАКОНОМ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНУ З 
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УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, 
АБО ЯКА ВИНИКАЄ ЧЕРЕЗ НИХ; І (Б) ДО КОМПАНІЇ BLACKBERRY ТА ЇЇ 
ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ, А ТАКОЖ ДО НАЧАЛЬНИКІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, 
ПРАЦІВНИКІВ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ПІДРЯДНИКІВ КОМПАНІЇ BLACKBERRY 
ТА ЇЇ ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ. ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ 
ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ЗБИТКІВ І/АБО 
НЕПРЯМИХ УМОВ АБО ГАРАНТІЙ. ОБМЕЖЕННЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ТА 
ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, УКАЗАНІ В УМОВАХ НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, НЕ 
ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ, ЛИШЕ В ТІЙ МІРІ ТА ЯКЩО ЗАКОНИ 
УПОВНОВАЖЕНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ВИМАГАЮТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПОЗА 
МЕЖАМИ І НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЦІ ОБМЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА 
ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ВИ ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, 
ЩО ОБМЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ Є ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, І ЩО ЗА ВІДСУТНОСТІ ЦИХ 
ОБМЕЖЕНЬ, ВИКЛЮЧЕНЬ І ВІДМОВ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЦІНИ БУЛИ Б 
ЗНАЧНО ВИЩИМИ ТА МОГЛИ Б ВПЛИНУТИ НА МОЖЛИВІСТЬ КОМПАНІЇ 
BLACKBERRY НАДАВАТИ ПОСЛУГИ ТА НА ВАШУ МОЖЛИВІСТЬ 
ОТРИМУВАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦІ ПОСЛУГИ У ВАШІЙ 
ЮРИСДИКЦІЇ. 
 

e. З УРАХУВАННЯМ ВИЩЕВКАЗАНОГО В ПІДРОЗДІЛАХ (a) – (d), РОЗДІЛІ 7  
І РОЗДІЛІ 18, КОМПАНІЯ BLACKBERRY НАДАВАТИМЕ ПОСЛУГИ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ РОЗСУДЛИВУ ОБАЧНІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ. 

 
16. ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ В НІМЕЧЧИНІ АБО АВСТРІЇ, ТО: 

 
a. ОКРІМ ВИПАДКІВ, УКАЗАНИХ В УМОВАХ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, КОМПАНІЯ BLACKBERRY НЕ НАДАЄ 
ЖОДНИХ ЗАЯВ, ГАРАНТІЙ, СХВАЛЕНЬ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЗАПЕВНЕНЬ АБО 
УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, ЩОДО ПОСЛУГ.  
 

b. ЗА ЖОДНИХ УМОВ КОМПАНІЯ BLACKBERRY НЕ НЕСЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ, І ВИ ТАКОЖ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ВІД 
БУДЬ-ЯКИХ НЕПРЯМИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, СПЕЦІАЛЬНИХ, КОМЕРЦІЙНИХ, 
ВИПАДКОВИХ, ШТРАФНИХ І СУПУТНІХ ЗБИТКІВ (ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ 
ВИКЛЮЧНО, ВТРАТИ ВИГОДИ, ВТРАТИ ДОХОДІВ І ПРИБУТКІВ КОМПАНІЇ, 
ВТРАТИ ДАНИХ, ЗБИТКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ЗАТРИМКАМИ АБО 
НЕМОЖЛИВІСТЮ РЕАЛІЗУВАТИ ОЧІКУВАНУ ЕКОНОМІЮ), ЯКІ ПРЯМО ЧИ 
ОПОСЕРЕДКОВАНО ВИПЛИВАЮТЬ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З УМОВАМИ 
НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ТАКІ ЗБИТКИ МОЖНА ПЕРЕДБАЧИТИ, АБО ЧИ 
ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ЇХ ВИНИКНЕННЯ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО КОМПАНІЇ 
BLACKBERRY. 

 
c. ЗА ЖОДНИХ УМОВ КОМПАНІЯ BLACKBERRY НЕ НЕСЕ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ, 
ЯКА ЗАЯВЛЯЄ СВОЇ ПРАВА ЧЕРЕЗ ВАС, ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО 
РОДУ СТОСОВНО ПЕРЕВИЩЕННЯ СУМ, СПЛАЧЕНИХ ЗА ПОСЛУГИ 
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ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ, КОЛИ ВИНИК ІНЦИДЕНТ, ЩО СПРОВОКУВАВ ТАКУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  

 
d. ОБМЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, 

УКАЗАНІ В УМОВАХ НАДАННЯХ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ 
BLACKBERRY, ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬСЯ: (A) ЯКЩО ДІЯ, ПОЗОВ АБО 
ВИМОГА ВИНИКАЄ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ ЧИ УМОВИ, 
ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ, ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗОКРЕМА 
НЕДБАЛІСТЬ), ПРЯМУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ЦИВІЛЬНУ 
ЧИ ВСТАНОВЛЕНУ ЗАКОНОМ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНУ З 
УМОВАМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, 
АБО ЯКА ВИНИКАЄ ЧЕРЕЗ НИХ; І (Б) ДО КОМПАНІЇ BLACKBERRY ТА ЇЇ 
ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ, А ТАКОЖ ДО НАЧАЛЬНИКІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, 
ПРАЦІВНИКІВ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ПІДРЯДНИКІВ КОМПАНІЇ BLACKBERRY 
ТА ЇЇ ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ. ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ 
ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ ЗБИТКІВ І/АБО 
НЕПРЯМИХ УМОВ АБО ГАРАНТІЙ. ВИ ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО 
ОБМЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ВІДМОВИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В 
ЦЬОМУ РОЗДІЛІ Є ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ КОМПАНІЄЮ BLACKBERRY, І ЩО ЗА ВІДСУТНОСТІ ЦИХ 
ОБМЕЖЕНЬ, ВИКЛЮЧЕНЬ І ВІДМОВ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЦІНИ БУЛИ Б 
ЗНАЧНО ВИЩИМИ ТА МОГЛИ Б ВПЛИНУТИ НА МОЖЛИВІСТЬ КОМПАНІЇ 
BLACKBERRY НАДАВАТИ ПОСЛУГИ ТА НА ВАШУ МОЖЛИВІСТЬ 
ОТРИМУВАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦІ ПОСЛУГИ У ВАШІЙ 
ЮРИСДИКЦІЇ. 
 

e. З УРАХУВАННЯМ ВИЩЕВКАЗАНОГО В ПІДРОЗДІЛАХ (a) – (d), РОЗДІЛІ 7  
І РОЗДІЛІ 18, КОМПАНІЯ BLACKBERRY НАДАВАТИМЕ ПОСЛУГИ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ РОЗСУДЛИВУ ОБАЧНІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ. 

 
17. Ви визнаєте та погоджуєтеся, що послуги, які можуть включати технологію, дані або 

інформацію, мають канадське походження та можуть бути предметом обмежень експорту та 
повторного експорту до країн, які підлягають канадському ембарго або фізичним чи 
юридичним особам, яким заборонено отримувати канадський експорт (зокрема, але не 
виключно, особи, пов’язані з ракетною технікою, ядерною, хімічною чи біологічною 
зброєю) ("Контроль експорту"). Ви заявляєте, що: (a) в міру ваших знань Ваше отримання 
та використання послуг не порушує Контроль експорту; (б) Ви не імпортуватимете, не 
експортуватимете та не експортуватимете повторно Послуги для будь-якої країни чи особи, 
яка порушує Контроль експорту; (в) ви гарантуєте, що ваші авторизовані користувачі 
отримують і використовують Послуги відповідно до Контролю експорту. 

 
18. Окрім платіжних зобов’язань у вищевказаних Розділах 5 і 6, жодна Сторона не несе 

відповідальності за невиконання чи затримку виконання свого обов’язку відповідно до 
Умов надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, якщо таке невиконання спричинене 
обставинами поза межами контролю постраждалої Сторони, зокрема, але не виключно, 
збоями постачання, колективним звільненням чи трудовими спорами, стихійними лихами, 
війною, повстанням, народними хвилюваннями, актами тероризму, зловмисним 
заподіянням шкоди, дотриманням будь-якого закону чи постанови уряду, правила, 
настанови чи указу, недійсного на Дату початку, нещасним випадком, пожежею, повінню 
або суворими погодними умовами ("Непередбачені обставини"). Кожна Сторона 
погоджується негайно повідомити іншу Сторону про Непередбачені обставини, надаючи 
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докладне пояснення. Якщо Непередбачені обставини тривають понад тридцять (30) робочих 
днів, кожна Сторона має право розірвати угоду без подальшої відповідальності перед іншою 
стороною. 

 
19. Будь-яке повідомлення, запит, вимога чи інший вид зв’язку, необхідний чи дозволений у цій 

угоді, має бути викладений у письмовій формі та правильно наданий, якщо 
доставлятиметься поштою, кур’єром, електронною поштою чи факсиміле (за умови, що 
одержувач підтверджує отримання факсимільного чи електронного повідомлення певним 
чином, або використовується послуга електронного кур’єра для передачі повідомлення), 
іншій Стороні за адресами, що вказуються Сторонами час від часу. Будь-яке таке 
повідомлення, запит, вимога чи інший вид повідомлення вважаються доставленими, коли їх 
отримано Стороною, якій їх адресовано. 
 

20. Протягом терміну дії Угоди (і протягом дванадцяти (12) місяців після завершення терміну 
дії), якщо на думку компанії BlackBerry це необхідно, компанія BlackBerry має право 
виконати за свій власний кошт перевірки, щоб оцінити Ваше виконання умов надання 
послуг для бізнесу компанією BlackBerry. Ви надаватимете компанії BlackBerry доступ  
і допомогу, необхідні для виконання таких перевірок. Будь-яка така перевірка має 
проводитися в звичайні робочі години прийнятними для Вас аудиторами. Якщо, на думку 
компанії BlackBerry, перевірка викриває значне -невиконання, Ви повинні сплатити 
компанії BlackBerry кошти, витрачені на проведення цієї перевірки. 
 

21. Якщо умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry перекладаються іншою 
мовою, англійська версія матиме переважну силу у випадку будь-якого конфлікту або 
невідповідності в значенні між англійською версією та будь-якими перекладеними 
версіями. 
 

22. Якщо Ви порушуєте Умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry, компанія 
BlackBerry може на додаток до всіх інших прав і санкцій, указаних в Умовах надання послуг 
для бізнесу компанією BlackBerry, або згідно із законом, припинити дію угоди щодо 
надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry та припинити надання Послуг. Будь-яке 
припинення дії угоди компанією BlackBerry відповідно до Умов надання послуг для бізнесу 
компанією BlackBerry буде чинним без отримання компанією BlackBerry юридичної чи 
адміністративної згоди, схвалення або дозволу у Вашій юрисдикції. 
 

23. Сторони визнають і погоджуються, що вони не покладаються на будь-які попередні чи 
поточні зв’язки, заяви, гарантії, умови або угоди, усні чи письмові, другорядні чи інші 
("Попередні положення"), укладаючи Угоду про надання послуг для бізнесу компанією 
BlackBerry, і таким чином Умови надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry 
(зокрема, але не виключно, будь-яка УПН або інші положення співвідносно викладені  
в Умовах надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry) між Сторонами являє собою 
повну угоду між Сторонами. Умови про надання послуг для бізнесу компанією BlackBerry 
скасовують будь-які попередні або поточні зв’язки, заяви, гарантії, умови чи угоди між 
Сторонами, усні або письмові, другорядні чи інші, що стосуються Умов надання послуг для 
бізнесу компанією BlackBerry. Сторони визнають і погоджуються, що вони: (a) розглядають 
будь-які Попередні положення як відхилені та такі, що ніколи не набували чинності; (б) не 
мають ніякого права чи санкцій стосовно таких Попередніх положень. Ніщо в цьому Розділі 
не має обмежувати або виключати відповідальність за шахрайство. 

 


