Чектелген Кепилдик
Research In Motion Limited ("RIM"), иштепчыгаруучу жана (BlackBerry База менен бирдикте BlackBerry Шайманды камтып түзгөн)
BlackBerry Колдук Аспапты, BlackBerry Үстөлдүк Системасыда жана байланышкан зымсыз маалымат кызматтында жана
документациясында турган BlackBerry Чечимдин жеткерип беручусу Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF
дарек боюнча катталган өзүнүн туунду 4022422 номерлүү компаниясы Research In Motion UK Limited аркалуу BlackBerry
Шаймандын кемтиги жок материалдан жасалганына жана анын тулку боюнда эч кандай кемтиги жогуна Сизге ("Сиз") кадимки
акыркы пайдалануучу катары BlackBerry Шайманы адеп сатып алган убактан баштап (a) бир (1) жылдан кем эмес убакытка чейин (
“Кепилдик созулчу убакыт”) кепилдик берүүгө даяр. Чектелген Кепилдикти башка бирөөгө өткөрүүгө боло турган жайы жок.
Кепилдик созулчу убактын ичинде, BlackBerry Шайманы, же анын бир же андан көп бөлүктөрү RIM тандоосу боюнча оңдоо же
башкасына алмаштырууга болот, андайда Сизден анын бөлүктөрү же жасалган эмгек үчүн эч кандай акы алынбайт. Эгерде
BlackBerry Шайманы (же анын бөлүгү) Кепилдик созулган убакыт ичинде оңдолуп же алмаштырылган болсо, Кепилдик убакыт
арасы дал ошол оңдоо же алмаштыруу күнүдөн 91 күндөн же баштагы сатып алуу күнүдөн бир жылдан нары созулбайт.
BlackBerry Шайман үчүн кардар колдоосуна кантип жетүүгө болгонун билип алуугуз учунСизн BlackBerry Колдук
Аспаптын Пайдалануучусу Колдонмосун көрсөтмөлөрунө караңыз алыңыз.
Бул Чектелген Кепилдиктин карамагына күндөгү пайдаланып жаткандагы кадимки эскирүү, жана эгер BlackBerry Шайманын же
анын башка бөлүгүн RIMдин уруксатына ээ болбогон тарап ачып, оңдолгон учурлар, жана ар кандай BlackBerry Шайманыны
төмөнкү учурларда оңдоп, алмаштыргандан чыккан бузуулар каралбайт, жана туура эмес колдонуу, нымдуулук же суюктуктардын
ичине кирүү, ысыктын илебине тийген учурлар, кокустуктар, этиятсыз, же орунсуз колдонуу, жана RIMден бөлөк башкалар
тараптан оңдоо же өзгөртүүдөн чыккан бузуулар кирбейт. Бул Чектелген Кепилдике BlackBerry Шайманын тыш жагына зыян
түшкөн учурлары кирбейт, анын ичине LCD экрандагы чийиктер жана жаракаттар да кошулат. Бул Чектелген Кепилдик
BlackBerryге бөлөк башка жабдуулар же перифериялык шаймандар тийгизген зыяндары карабайт. Бул Чектелген Кепилдик RIM
аркалуу BlackBerry Шайманы менен колдонууга түздөн-түз бекитилген кошумча жабдуулар, өнүмдөр, тейлөө кызматтар же
жардамчы жана периферия шаймандар менен кошо пайдалануудан чыккан туура эмес иштөөсүнө жана качан RIM аркалуу андай
туура эмес иштөөсү BlackBerry Шаймандын өзүндө жатганын аныктаган учурлар үчүн жооп бербейт. Андан тышкары, эгер андай
туура эмес иштөө BlackBerry Шайманыда, BlackBerry үстөлдүк Системасындаан турган BlackBerry Чечими менен бир
таңгакталган тийиштүү зымсыз маалымат өткөрүү кызматы жана документациясы менен камсыздалган коопсуздук маалыматты
сакталбагандыкка байланыштуу чыккан учурларда Чектелген Кепилдиктин күчү жоголот, жана күчү жоголбосо, каралбайт.
Маалыматтын камдык сактоосун жасоо BlackBerry Шайманын пайдалануучусун өз милдети катары саналат. RIM кандай гана
убакта болбосун маалыматтын бузулушуна же жок болушуна, анын ичине чеги жок BlackBerry Шайманын оңдоо убагындагы же
мезгилдештирүү программаны пайдаланган убактагысы да кирет. BlackBerry Чечимин бөлүгү катары кирген зымсыз маалымат
тейлөөчү кызматтары

RIM

тарабынан же RIMдин өз алдынча сатуучуга үчүнчү тарап камсыздоочусу же уюлдук

коммуникациялардын оператору аркалуу камсыз берилгени себептүү, RIM зымсыз маалымат кызматтарыга дайыма жетүүгө
болоорун же алар дайым ойдогудай иштээрине кепил боло албайт. Сиз уюлдук коммуникациялардын оператору BlackBerry Чечими
менен бирдикте иштөөдө кандай кепилдиктерди сунуш кылган жана тейлөө кызматтын кандай деңгээлин камсыз кыла тураарын
андан билип алышыңыз керек. Бул жана башка себептерден улам өзгөчө кырдалдуу же өмүргө кырсык чалып жана кескин
маанилүү учурларга байланыштуу маалыматты тапшырууда BlackBerry Чечимге ишенимди жүктөөгө болбойт жана RIM өзүнүн
атынан жана өз алдынча сатуучулардын атынан андай ишенимден чыгат же зымсыз маалымат таратуу кызматынын BlackBerry
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Чечимден пайдаланууга керек болгондо жоктугуна жана аткарылбай калганына ар кандай окуялар жана зыяндар үчүн жооп
берүүдөн баш тартат, анын ичине Сиз чеги жок пайдаланган BlackBerry Чечимин аймагындагы кызматтынкаптоонун жетишпегени
да кирет.
BLACKBERRY ШАЙМАНЫН ЖЕ АНЫН БУЗУЛГАН БӨЛҮКҮН ОҢДОО ЖЕ АЛМАШТЫРУУ ЖОЛУ СИЗГЕ БЕРИЛГЕН АТАЙЫН
BLACKBERRY ЧЕЧИМИН САТЫП ПАЙДАЛАНГАНЫ МЕНЕН БИРДИКТЕ КАРАЛГАН КАРАЖАТ КАТАРЫ БЕРИЛЕТ. RIM ӨЗҮНҮН
АТЫНАН, АНЫН ТАРАТУУЧУЛАРЫ ЖЕ BLACKBERRY ЧЕЧИМИН ӨЗ АЛДЫНЧА САТУУЧУЛАРЫН АТЫНАН ЖАНА RIM ЖЕ RIM
ФИЛИАЛЫ КӨЗӨМӨЛГӨ АЛГАН КОМПАНИЯНЫН АТЫНАН (ЖАЛПЫСЫНАН “RIM КОМПАНИЯЛАРЫН ТОБУ ” ЖАНА ЖЕКЕЧЕ
“RIM ТОБУНУН КОМПАНИЯСЫ”) БУЛ ЖЕРДЕН БААРДЫК АР КАНДАЙ ТҮРДӨГҮ БАШКА КӨРСӨТҮҮЛӨР, КЕПИЛДИКТЕР,
ШАРТТАР, ТАСТЫКТООЛОР ЖЕ ГАРАНТИЯЛАР ТАК АЙТЫЛГАН ЖЕ АНДАЙ МААНИДЕ ТҮШҮНҮЛГӨН, КАМТЫП, АНЫ МЕНЕН
ЧЕКТЕЛБЕГЕН, САТУУГА ЖАРАМДУУЛУГУ, САТУУДА САПАТЫ, КАНААТАНДЫРГАН САПАТЫ, ӨЗГӨЧӨ МАКСАТ МЕНЕН
ПАЙДАЛАНУУГА ТУУРА КЕЛГЕНИ, НААМЫ, КИЙЛИГИШПӨӨДӨН, ЖЕ БАШКАЧА ЖОЛ МЕНЕН АКЫБАЛДАН, САЛТТАН, ЖЕ
БҮТҮМГӨ КЕЛҮҮДӨ

ЖАНА СООДА-CАТЫКТЫ ЖҮРГҮЗҮҮДӨН ЧЫККАНДАРЫ КИРЕТ.

БУЛ КЕЛИШИМ

СИЗДИН

МЫЙЗАМЧЕНЕМДҮҮ МИЛДЕТТҮҮ ТҮРДӨГУ КАРДАР КАТАРЫ ЭЭ БОЛГОН УКУКТАРЫҢЫЗДЫ МЫЙЗАМ КӨТӨРГӨН
ДЕҢГЭЭЛГЕ ЧЕЙИН КЕМСИНТПЕЙТ.
RIM ЖЕ АР КАНДАЙ RIM ЧЕЧИМИН КАМСЫЗДООЧУСУ АР КАНДАЙ ТҮЗ ЖЕ КЫЙЫР ТҮРДӨ БАТАРЕЯНЫН
ПАЙДАЛАНЫШЫНАН ЖЕ АНЫН ИШТЕП ЖАТКАНЫНАН ЧЫККАН (ПАЙДАНЫН, БИЗНЕС КИРЕШЕНИН ЖОК БОЛУП,
МААЛЫМАТТЫН ЖОГОЛУШУНА, СОЗДУКТУРУУДӨН ЖЕ КҮТКӨН САКТООЛОРДУ ПАЙДАЛАНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮН ЖОК
БОЛУШУНА БАЙЛАНЫШТУУ ЗЫЯНДАР ЧЕГИ ЖОК КИРГЕН) ЭКОНОМИКАЛЫК, КОШУМЧА, КОММЕРЦИЯЛЫК, ЖАЗАНА,
КЕСЕПЕТТҮҮ ЗЫЯНДЫН RIM ЖЕ RIM ЧЕЧИМИН КАМСЫЗДООЧУ АНДАЙДЫН БОЛООРУНА АЛДЫН АЛА ЭСКЕРТИЛГЕН
КҮНДӨ ДА СИЗДИН АЛДЫГЫЗДА ЖООП БЕРБЕЙТ. БУЛ ЧЕКТӨӨ АНДАЙ ЗЫЯНДАР ЖӨНҮНДӨ ДООМАТ КЫЛГАН,
ЖАРЫЯЛАГАН ЖЕ ДЕЛИКТ (ШАЛААКЫЛЫК УЧУРЛАР МЕНЕН КОШО) ЖЕ КОНТРАКТКА НЕГИЗДЕЛИП СОТКО КОЮЛГАН
ДООДО, КЕ БИР КЕПИЛДИК, ЖЕ БАШКА МЫЙЗАМДЫН НЕГИЗИНДЕ, ЖЕ БАШКА АРАКЕТ ТҮРҮНДӨГҮ УЧУРЛАРДА
КАРАЛУУГА ТИЙИШ, АНЫН ИЧИНЕ ӨЛҮМ ЖЕ ДЕНЕ ЖАРАКАТТАР ЧЫККАН УЧУРЛАР КИРБЕЙТ, АНДАЙ УЧУРДА ЧЕКТӨӨ
КОЮЛБАЙТ, ДЕГЕН ОЮ МЕНЕН ИШТЕЛГЕН. МЫНДАЙ ЖОГОТУУ ЖЕ ЗЫЯН БОЛГОН УЧУРДА RIM, RIM КОМПАНИЯЛАРЫН
ТОБУ ЖАНА БУЛ КЕЛИШИМ БОЮНЧА АР КАНДАЙ РАСМИЙ ТАРАТУУЧУЛАР ЖЕ BLACKBERRY ЧЕЧИМИН ӨЗ АЛДЫНЧА
САТУУЧУЛАРЫН СИЗ АЛДЫНЧА БОЛГОН ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЖАЛПЫ ЖОНУНДА БУЗУЛГАН BLACKBERRY ШАЙМАНЫН
АЛМАШТЫРУУ АКЫСЫНАН АШПООСУ ТИЙИШ. Бул Келишимде айтылганын бири да, RIM же анын жумушчуларын же агенттерин
шалаакылык кесепетинен чыккан өлүм же дене жаракаттар үчүн тарткан жоопкерчилиги чектелгени же андай жоопкерчиликтен
чыкканы мааниде айтылган деп түшүнүүгө болбойт.
BLACKBERRY ИШКАНА СЕРВЕР ПРОГРАММАСЫГА ЛИЦЕНЗИЯ БОЮНЧА КЕЛИШИМДЕР, ҮСТӨЛДҮК СИСТЕМА
ПРОГРАММАСЫ, БААРДЫК ДОКУМЕНТАЦИЯГА ЖАНА BLACKBERRY ШАЙМАНЫ ОРНОТУЛГАН ИЧКИ ПРОГРАММАГА
КАРАШТУУ ЧЕКТЕЛГЕН КЕПИЛДИКТЕРИ АР БИРИ ЖӨНҮНДӨ СИЗГЕ БЕРИЛГЕН BLACKBERRY ПРОГРАММАНЫН
ЛИЦЕНЗИЯСЫ БОЮНЧА КЕЛИШИМДЕ БАЯНДАЛЫП ЧЫККАН. АРКАНДАЙ БИРИНДЕП БЕРИЛГЕН BLACKBERRY КОШУМЧА
ЖАБДУУЛАР ЖӨНҮНДӨ ЧЕКТЕЛГЕН КЕПИЛДИКТЕРИ ДА АНЫ МЕНЕН БЕРИЛГЕН ЧЕКТЕЛГЕН КЕПИЛДИКТЕРДЕ БАЯНДАЛАТ.
RIM кандайдыр бир жоопкерчиликтин аткаруудан баш тартуусу андай жоопкерчиликтин дайым аткарбоосун же башка
жоопкерчиликтин аткарбоосун билдирбейт.
Бул Чектелген Кепилдиктин жоболору Англия жана Уэлстин мыйзамдарына баш ийет жана карама-каршылыктарды атайын
мыйзам органдар жөнгө салган учурларды эсепке албаганда, алардын талкуулоодон чыкпайт. Бул Чектелген Кепилдикке
Handheld Limited Warranty (Kyrgyzstan) 081508 (Kyrgyz) (UK Version 082504)

2

катышкан тараптар (кошулганда “Тараптар” жана ар бири “Тарап”) Эл аралык товарларга Соода-сатык Контракттар жөнүндө Эл
аралык Бириктирген Улуттардын Конвенциясы бүтүндөй Чектелген Кепилдиктин карамагынан чыгарылат. Баардык бул Чектелген
Кепилдик арасындагы келишпестиктер жана чыр-чатактар арбитраждык сотто жайгаштырып жана алар боюнча акыркы чечим
чыгарылат. (Көз көрүнөө каталык чыккандан бөлөк) арбитрдын чечими кайрадан каралууга тийиш эмес жана тараптарга тең
аткарууга акылуу. Арбитр чечими жазуу түрүндө жасалып жана себептер айтылууга тийиш. Арбитрдин чечиминде арбитраж
жасоодогу төлөнүү чыгымдар жөнүндө сөз табылат жана арбитр туура тапкан өлчөмдөрдө тараптар боюнча бөлүштүрүлөт.
Эгер сиздин өлкөдөгү укуктук акы боюнча ага каршылыгыгыз жок болсо, арбитраж соту: (I) Англияда Лондондо орун алууга тийиш;
(ii) Англиялык мыйзам боюнча жүргүзүлөт; (iii) англис тилинде өткөрүлөт; (iv) Эл аралык Соода палатасынын Арбитражын
Токтомдоруна таянып жайгаштырылат (“Токтомдор”); жана (v) жогоруда аталган Токтомдорго жараша коюлуп жана коюлгандан
кийин 30 күндүн ичинде Тараптарга макул болгон арбитр тарабынан каралат, эгер андай макулдук жок болсо, арбитр арбитраж
өткөн кездеги Британиялык Компьютердик Коомдук иштеп жаткан Президент (же башка Президенттин ишин убактылуу аткарган
адам) Тараптардын биринен суроо-талап түшөөрү менен дайындалат. Эгер Сиздин өлкөдөгү укуктар акысы жогору жактагы
айтылган сөзгө жол бербесе, анда арбитраж: (i) сиздин өлкөдө орун алат; (ii) англис тилинде өткөрүлүп; (iii) Арбитраждын
Токтомдоруна таянып жайгаштырылат; жана (iv) Токтомдорго жараша коюлуп жана коюлган күндөн тартып 30 күндүн ичинде
Тараптар макул болгон арбитр тарабынан каралат, эгер андай макулдук жок болсо, арбитр калыс тарап аркалуу дайындалат.
Тараптар ортосунда түшүндүрүүлөрдүн, же Сизден бөлөк башка адамды катыштыруу менен, чогултууга же өз ара кошулууга RIM
алдындан жазылганжазуу түрдөгү кы макулдугу жок болсо орун албайт.
Бул Чектелген Кепилдиктин жоболорун жок дегенде бирөөсү туура эмес болуп же аткарууга мүмкүн болбосо, мындай туура
эместик же аткарылбагандык бүт Чектелген Кепилдиктин тууралыгына же аткарылууга күмөнгө албайт, (аткарылбагандыктын
себеби өзүнөн-өзү чыккан учурлар бөлөк) Чектелген Кепилдик дал ошол туура эмес же аткарылбаган жобону же жоболорду
камтыбагандай түзүлүп талкууланат, жана ар бир Тараптын укуктары жана милдеттери ошого жараша түзүлүп аткарылат.
Эгерде Чектелген Кепилдик англис тилинен башка тилге которулган болсо, англис тилиндеги жана анын котормосу бир-бирине дал
келбей жана мааниси боюнча ар кандайча талкуулаган болсо, англис тилдеги нускасы дайым үстөмдүк кылат.
Бул Чектелген Кепилдик жана Жабдуунун таңгагында табылган ар кандай кепилдиктин ортосунда ыраатсыздык орун алса, бул
Чектелген Кепилдиктин жоболору андай ыраатсыздыкты жок кылууга жумшалат.
© 2008 Research In Motion Limited. Бардык укукдары кепилденген. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® жана
ал менен байланыштуу соодоо тамгалары, наамдары жана логолору Research In Motion Limited копаниясына тийишту
ушул менен бирге АКШ жана дγйнѳѳнγн башка мэмлекэттериндэ катталган жана/же колдолунат.
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