BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS
KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN
OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT! A JELEN MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZ OLYAN
RENDELKEZÉSEKET, AMELYEK KIZÁRJÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A RIM ÖNNEL
SZEMBEN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÉT, VAGY AMELYEK KIHATÁSSAL VANNAK AZ ÖN
JOGAIRA. A JELEN MEGÁLLAPODÁS ARRA KÖTELEZHETI ÖNT, HOGY EGYÉNILEG
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG ÚTJÁN RENDEZZE JOGVITÁIT, ÉS NE FORDULJON
ESKÜDTBÍRÓSÁGHOZ VAGY NE FOLYTASSON CSOPORTOS PERLÉST. A JELEN
MEGÁLLAPODÁS NEM ÉRINTI AZ ÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN FENNÁLLÓ OLYAN
JOGAIT, AMELYEK AZ ÖN ÁLLAMÁBAN ALKALMAZANDÓAK ÉS AMELYEKTŐL NEM
LEHET ELTÉRNI , FELTÉVE ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN, HA ILLETVE AMILYEN
MÉRTÉKBEN EZEK ÖNRE VONATKOZNAK.
A jelen BlackBerry Megoldás Felhasználási Megállapodás ("Megállapodás") egy jogi kötőerővel rendelkező
megállapodás, amely ön, amennyiben a saját nevében jár el; vagy ha ön valamely vállalkozás, illetve más
személy nevében jogosult a Szoftver (amint az az alábbiakban meghatározásra került) megszerzésére, akkor
az ön által képviselt vállalkozás vagy személy (mindegyik esetben: "Ön") között és a Research In Motion UK
Limited között jön létre, amelynek cégjegyzékszáma 4022422 ("RIM"), és székhelye 200 Bath Road, Slough,
Berkshire, Anglia SL1 3XE (együttesen "Felek", és külön "Fél"). Az Ajánlatok (amint az az alábbiakban
meghatározásra került) forgalmazása vonatkozásában a RIM a Research In Motion E-Commerce S.a.r.l-et
vagy azt a RIM leányvállalatot jelenti, amelyet az Ön állama tekintetében forgalmazóként jelölnek meg a
http://www.blackberry.com/legal/rime ("RIME") weboldalon. Ha Ön a Szoftvert valamely Hordozható
Készülékkel együtt mind a saját nevében, mind az Ön által képviselt vállalat vagy más személy nevében
használja, akkor az "Ön" kifejezés jelenti egyes Szoftverek és RIM Szolgáltatások vonatkozásában Önt,
másrészt jelenti azt a vállalkozást is, amely nevében Ön egyes Szoftvereket vagy RIM Szolgáltatásokat
használ (például ha az a vállalat, amelynek Ön dolgozik, lehetővé tette az Ön részére azt, hogy az Ön általi
felhasználás érdekében megkösse a jelen Megállapodást a BlackBerry Enterprise Szerver ("BES") e-mail fiók
és a BlackBerry személyes információ menedzsment alkalmazások ("PIM Alkalmazások") vonatkozásában,
de nem hatalmazta fel Önt, illetve nem vállal felelősséget más szoftver vagy szolgáltatás használata
tekintetében, például a Windows Live Messenger ügyfél Szoftver vagy a RIME Store vonatkozásában, akkor
az "Ön" kifejezés a BES e-mail fiók és a PIM Alkalmazások vonatkozásában az Ön vállalatát, és a Windows
Live Messenger ügyfél Szoftver valamint a RIME Store Ön általi használata tekintetében pedig személyesen
Önt jelenti). A Szoftver felhasználási engedélye és forgalmazása tekintetében RIM vagy közvetlen, vagy
közvetett jogosultja: (a) a Research In Motion Limited-nek ("RIM Canada") vagy e vállalat egy vagy több
leányvállalatának vagy társvállalatának (amely leányvállalatokra és társvállalatokra a jelen Megállapodás a
RIM Canadával együtt úgy hivatkozik, mint "RIM Vállalkozáscsoport"), vagy (b) olyan személy, amely
felhasználási jogot biztosított a RIM Vállalkozáscsoport bármely tagjának, ideértve a RIM-et is.
HA ÖN A MEGFELELŐ IKONRA KLIKKEL, VAGY HA TELEPÍTI, AKTIVÁLJA VAGY HASZNÁLJA
A SZOFTVERT, ÖN EGYETÉRT AZZAL, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEI
ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐEK ÉS ÖNT KÖTIK. HA KÉRDÉS, VAGY BÁRMILYEN PROBLÉMA
MERÜL FEL A JELEN MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEIVEL, FELTÉTELEIVEL
KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT RIM-MEL A KÖVETKEZŐ E-MAIL
CÍMEN: LEGALINFO@RIM.COM.
A JELEN MEGÁLLAPODÁS A KORÁBBI BLACKBERRY VÉGSŐ FELHASZNÁLÓI / SZOFTVER
FELHASZNÁLÁSI ÉS BLACKBERRY ENTERPRISE SZERVER SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI
MEGÁLLAPODÁSOK, VAGY BÁRMELY MÁS KORÁBBAN KÖTÖTT BLACKBERRY SZOFTVER
FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS VAGY BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
HELYÉBE LÉP ÉS FELÜLÍRJA AZOKAT ANNYIBAN, AMENNYIBEN EZEK A

MEGÁLLAPODÁSOK EGYÉBKÉNT ALKALMAZANDÓAK LENNÉNEK AZ ÖN BLACKBERRY
MEGOLDÁSÁNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ BÁRMELY SZOFTVER TEKINTETÉBEN ÉS AZON A NAPON,
AMIKOR ÖN MEGKÖTI A JELEN MEGÁLLAPODÁST (TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK,
NÉZZE MEG A "MEGÁLLAPODÁSOK EGYESÍTÉSE" CÍMŰ SZAKASZT (30. ).
KÉRJÜK, TEKINTSE MEG A RIM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁT, AMELY A JELEN
MEGÁLLAPODÁS 24. ÉS 25. SZAKASZÁBAN TALÁLHATÓ.
A JELEN MEGÁLLAPODÁS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KIKÖTÉST TARTALMAZ (MEGÁLLAPODÁS
29. SZAKASZA).
Elutasítás/Visszaküldés.
HA ÖN AZT MEGELŐZŐEN, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LICENCIÁBA ADOTT
ELSŐ SZOFTVERT, VAGY ANNAK VALAMELY ELEMÉT TELEPÍTETTE, AKTIVÁLTA VAGY
HASZNÁLTA VOLNA, ÚGY DÖNT, HOGY NEM FOGADJA EL A JELEN MEGÁLLAPODÁS
FELTÉTELEIT, ILLETVE NEM KÖTI MEG A JELEN MEGÁLLAPODÁST, ÖN NEM JOGOSULT
EGYIK SZOFTVER HASZNÁLATÁRA SEM, ÉS AZ ALÁBBIAKAT KELL TENNIE: (A)
HALADÉKTALANUL JUTTASSA VISSZA A SZOFTVERT RIM-HEZ, TÖRÖLJE AZT, VAGY TEGYE
HASZNÁLATRA ALKALMATLANNÁ; (B) HA ÖN OLYAN RIM TERMÉKET VÁSÁROLT,
AMELYRE A SZOFTVERT RIM VAGY A RIM NEVÉBEN ELŐZETESEN TELEPÍTETTÉK,
HALADÉKTALANUL JUTTASSA VISSZA A RIM TERMÉKET, A TELEPÍTETT SZOFTVERT ÉS MÁS
KÍSÉRŐ DOLGOT (BELEÉRTVE A DOKUMENTÁCIÓT ÉS A CSOMAGOLÁST IS) RIM-HEZ, VAGY
AHHOZ A HIVATALOS RIM KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL A RIM TERMÉKET, TELEPÍTETT
SZOFTVERT ÉS A KÍSÉRŐ DOLGOT SZEREZTE; VAGY (C) HA OLYAN HARMADIK FÉL
HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKET VÁSÁROLT, AMELYRE A SZOFTVERT RIM VAGY RIM
KÉPVISELETÉBEN ELŐZETESEN TELEPÍTETTÉK, HALADÉKTALANUL INTÉZKEDJEN A
SZOFTVER HASZNÁLATRA ALKALMATLANNÁ TÉTELÉRŐL RIM-MEL VAGY AZZAL A
HIVATALOS RIM KERESKEDŐVEL, AKITŐL A RIM TERMÉKET, TELEPÍTETT SZOFTVERT ÉS A
KÍSÉRŐ DOLGOT BESZEREZTE. Ha a fenti körülmények fennállnak és Ön fizetett a Szoftverért, és/vagy
a RIM Termékért, amelyet az ilyen Szoftverrel együtt kapott és nem tudja azt a Szoftver nélkül használni, és a
Szoftver vásárlásától számított harminc (30) napon belül a vásárlás igazolását eljuttatja RIM-nek vagy annak
a hivatalos kereskedőnek, akitől a Szoftvert a RIM Termékre beszerezte, RIM vagy a hivatalos kereskedő
visszafizeti az Ön részére a termék árát, feltéve, hogy Ön azt kifizetette. Abban az esetben, ha olyan Szoftver
árát kívánja visszakapni, amely Harmadik Fél Hordozható Készüléken található (felhívjuk a figyelmét arra,
hogy bizonyos Harmadik Fél Hordozható Készülékeken a Szoftver díjmentesen kerül rendelkezésre
bocsátásra, és így a Szoftver tekintetében nincs lehetőség visszatérítésre), vegye fel a kapcsolatot az Ön
hivatalos kereskedőjével, aki a Szoftvert az adott Harmadik Fél Hordozható Készülék tekintetében
forgalmazza. A fenti körülmények fennállása esetén, ha Ön a Szoftver tekintetében nem tudja visszatérítési
igényét érvényesíteni a hivatalos kereskedő vonatkozásában, kérjük, vegye fel a kapcsolatot RIM-mel a
következő e-mail címen: legalinfo@rim.com.
1.
Meghatározások. Kivéve, ha a szövegösszefüggésből más következik, az alábbi fogalmak jelentése a
következő (ha a szövegkörnyezetből az következik, akkor egy fogalomba, amely egyes számban szerepel, bele kell
érteni a adott fogalom többes számát is, és fordítva).
"Hírközlési Szolgáltatás" olyan nagy távolságú vezeték nélküli hálózati szolgáltatás, vagy más hálózati
(beleértve a vezeték nélküli helyi hálózati, a műhold és internet hálózati szolgáltatást is), illetve bármely
más szolgáltatás, amelyet a Hírközlési Szolgáltató(k) nyújt(anak) az Ön BlackBerry Megoldása
tekintetében.

"Hírközlési Szolgáltató" bármely olyan személy jelent, amely Hírközlési Szolgáltatást nyújt.
"Jogosult Felhasználók" az alábbi személyek közül bárki, akinek/amelynek Ön engedélyt ad arra, hogy a
Szoftvert az Ön BlackBerry Megoldása tekintetében használják: (a) az Ön bármely munkavállalója,
tanácsadója, vagy független szerződéses partnere; (b) barátja, családjának a tagja vagy bármely, az Ön
háztartásában élő személy; vagy (c) bármely személy, akit/amelyet RIM írásban felhatalmaz. Tekintet
nélkül a fentiekre, a jelen Megállapodás nem foglalja magába automatikusan azt a jogot, hogy az Ön
Blackberry Szerver Szoftverét harmadik személy tárolja (host); amennyiben a fentieket szeretné, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot RIM-mel a következő címen: legalinfo@rim.com.
"BlackBerry Hordozható Készülék", vagy "BlackBerry Eszköz" a RIM által vagy a RIM megbízásából
gyártott hordozható készüléket jelentik, beleértve az okostelefonokat (smartphone), smart card olvasókat,
tábla gépet, vagy BlackBerry Presenter-t, vagy bármely más, a RIM által az alábbi oldalon kifejezetten
BlackBerry
Hordozható
Készülékként
megjelölt
eszközt:
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla.
"BlackBerry Hordozható Szoftver" vagy "BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver" a RIM tulajdonában
lévő (jogosultságába tartozó) szoftver (amely a RIM tulajdonában lévő szoftverből, firmware-ből,
interfészből, és Tartalomból áll, függetlenül attól, hogy technikailag szoftver kódnak minősül-e; és
Harmadik Fél Komponensek), vagy annak bármely része, amelyet a Hordozható Készüléken történő
felhasználásra tervezetek, és amely: (a) a Hordozható Készülékre, amint azt RIM eredetileg leszállította,
feltöltésre került; vagy (b) amelyet RIM vagy a RIM nevében más személy az Ön részére időről időre
megküld, értékesít vagy más módon hozzáférhetővé tesz az Ön Hordozható Készülékén történő használatra
akár közvetlenül, akár a RIME Store-on keresztül. BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver többek
között a RIM tulajdonában lévő operációs rendszer (szoftver) és a RIM tulajdonába tartozó alkalmazások,
amelyek a Blackberry Hordozható Készülékre előzetesen telepítésre kerültek, vagy amelyeket valamely
RIME Store-on keresztül tettek elérhetővé, továbbá bármely RIM tulajdonában lévő szoftver termék,
amelyet a RIM vagy a RIM nevében más időről időre továbbít, átad, értékesít vagy más módon elérhetővé
tesz a specifikusan Harmadik Fél Hordozható Készüléken való használatra.
"Blackberry Fizetési Szolgáltatás" a RIM tulajdonában lévő fizetési infrastruktúrát jelenti, amely lehetővé
teszi a RIME Store(ok)-ban In-App Termékek, továbbá más digitális termékek és szolgáltatások vásárlását.
"BlackBerry PC Szoftver" (vagy BlackBerry Számítógép Szoftver) a RIM tulajdonában lévő
(jogosultságába tartozó) szoftver (amely a RIM tulajdonában lévő szoftverből, firmware-ből, interfészből és
Tartalomból áll, függetlenül attól, hogy technikailag szoftver kódnak minősül-e; és Harmadik Fél
Komponensek), vagy annak bármely része, amelyet arra terveztek, hogy a BlackBerry Megoldás részeként
használjanak, és amelyet egyszerre egy felhasználó használhat, illetve férhet hozzá személyi számítógépen.
BlackBerry PC Szoftver például a "BlackBerry Desktop Szoftver", amely arra használható, hogy az Ön
Hordozható Készülékét és a személyi számítógépét szinkronba hozza, és amely további számítógép
menedzsment funkciókkal rendelkezik.
"BlackBerry Prosumer Szolgáltatások" olyan RIM szolgáltatásokat jelent, amelyeket a RIM tervezett és
nyújt azért, hogy a RIM felhasználók részére bizonyos olyan funkcionalitásokat biztosítson, amelyekkel a
BlackBerry Szerver Szoftver rendelkezik, anélkül, hogy meg kellene vásárolni a fenti szerver szoftvert.
BlackBerry Prosumer Szolgáltatás például a RIM "BlackBerry Internet Szolgáltatása", amely az előfizetők
számára lehetővé teszi: (a) közvetlen üzenettovábbításra alkalmas (push based) bizonyos ISP vagy más
harmadik fél e-mail fiók integrálását az Ön Hordozható Készülékére; (b) eszközalapú e-mail cím készítését
az Ön Hordozható Készülékére; és (c) hozzáférést biztosítását bizonyos internet tartalmakhoz és
szolgáltatásokhoz. Előfordulhat, hogy az Ön Hírközlési Szolgáltatója nem támogat egy vagy több (akár

valamennyi) BlackBerry Prosumer Szolgáltatást. Ezek elérhetőségével kapcsolatban keresse az Ön
Hírközlési Szolgáltatóját.
"BlackBerry Szerver Szoftver" a RIM tulajdonában lévő (jogosultságába tartozó) szerver szoftver (amely a
RIM tulajdonában lévő szoftverből, firmware-ből, interfészből és Tartalomból áll, függetlenül attól, hogy
technikailag szoftver kódnak minősül-e; beleértve a szerver routing protokol azonosítót (SRP ID), SRP
azonosító kulcsot és bármely azonosítót, amelyet a RIM az adott szerver szoftver tekintetében
rendelkezésre bocsát; és Harmadik Fél Komponenst), vagy annak bármely részét, amelyet úgy terveztek,
hogy egy példányának számítógépre való telepítése esetén egyidejűleg több Hordozható Készülékről vagy
számítógépről is hozzáférhető legyen. BlackBerry Szerver Szoftver például a "BlackBerry Enterprise
Szerver" nevű termék, amelyet úgy terveztek, hogy integrálja és kapcsolatot teremtsen bizonyos vállalati
alkalmazás szerver (pl. e-mail szerverek) és azok között a Hordozható Készülékek között, amelyek
"BlackBerry Enterprise Szerver" szoftverrel üzemelnek, és a "BlackBerry Mobile Voice System"
(BlackBerry Mobil Hangrendszer) szoftver, amely alkalmas arra, hogy irodai telefon alkalmazásokat
tegyen elérhetővé a Hordozható Készüléken.
"BlackBerry Megoldás" [Blackberry Solution] a Szoftver és legalább egy vagy több alábbiakban felsorolt
dolog, amelyet a Szoftverrel együtt használnak: RIM Termék, BlackBerry Szerver Szoftver, BlackBerry
Hordozható Készülék Szoftver, BlackBerry PC Szoftver és/vagy RIM Szolgáltatás(ok); a vonatkozó
Dokumentációval együtt.
"Tartalom" bármilyen adatot, szöveget, zenét, hangot, csengőhangot, fényképet, grafikát, videót, üzenetet,
tag-et vagy más digitális anyagot, illetve információt jelent.
"Dokumentáció" az alkalmazandó telepítési útmutató és más standard végfelhasználói dokumentáció,
beleértve bármely magatartási szabályzatot, irányelvet, vagy használati szabályzatot, amelyet a RIM
készített és biztosít az egyes Szoftver típusok és verziók, RIM Termékek vagy RIM Szolgáltatások
vonatkozásában, beleérte a biztonsági (használati) útmutatót is. A végfelhasználó és adminisztrátor
(rendszergazda) Dokumentáció a http://docs.blackberry.com című weboldalon érhető el, vagy a RIM alábbi
e-mail címen való megkeresésével legalinfo@rim.com. A félreértések elkerülése végett, nem tartozik a
Dokumentációba olyan telepítési útmutató vagy végfelhasználói dokumentum, amelyet a RIM-en kívül
más személy készített, illetve ezeknek nem a RIM által készített módosítása.
"Hordozható Készülék" (a) a BlackBerry Hordozható Készülék; vagy (b) a Harmadik Fél Hordozható
Készülék.
"In-App Termékek" olyan digitális termékek és szolgáltatások, amelyeket a BlackBerry Fizetési
Szolgáltatás igénybevételével a RIME Store-ban történő vásárlással megszerzett Szoftver vagy
Harmadik Fél Szoftver példányain keresztül szerez meg.
"Kiosk" a RIME Store valamely részlegét jelenti.
"Merchant of Record", "MoR" vagy "Tényleges Értékesítő" azt a személyt jelenti, amely a vásárlás
lebonyolításáért felelős, amely a fizetés idején kerül meghatározásra, és amely államonként és
Kioskonként eltérő lehet.
"My World" a programtárat jelenti, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy bizonyos a RIME
Store-ban megszerzett Szoftvert vagy Harmadik Fél Dolgot letöröljön és újratelepítsen az Ön
Hordozható Készülékén.
"Ajánlatok" In-App Termékeket és bármely, a RIME Store-ban elérhető dolgot és szolgáltatást jelent,

beleértve bármely RIM Terméket, Szoftvert, RIM Szolgáltatást, Harmadik Fél Dolgot, vagy
Harmadik Fél Szolgáltatást, amelyet így tettek elérhetővé.
"Ajánlattevő Kereskedők" azok a természetes vagy más személyek, amelyek a RIME Store-ban
forgalmazás céljából Ajánlatokat tesznek elérhetővé.
"Fizetett RIM Szolgáltatások" olyan RIM Szolgáltatások, amelyek tekintetében Önnek vagy az Ön Jogosult
Felhasználóinak regisztrálnia kell és amelyek igénybe vételéért a RIM részére díjat kell fizetni.
"RIM Kiegészítők" RIM márkájú kiegészítők vagy más eszközök, beleértve a microSD kártyákat, vagy
más bővíthető memóriát és olyan headsets-et, amelyet RIM Termékre, illetve RIM Terméken való
működésre terveztek.
"RIM Termék" bármely BlackBerry Hordozható Készülék, RIM Kiegészítő, kivéve valamennyi Szoftvert.
"RIM Szolgáltatás(ok)" bármely szolgáltatás, amelyet kifejezettem olyan szolgáltatásként jelöltek meg,
amelyet a RIM vagy valamely RIM leányvállalat, illetve ezek nevében más nyújt az Ön részére, beleértve
az olyan szolgáltatásokat, amelyeket a RIM a http://www.blackberry.com/legal/rimservices címen elérhető
weboldalon RIM Szolgáltatásként jelölt meg; ugyanakkor az a tény, ha a RIM co-brandként jelenik meg
egy Harmadik Fél Szolgáltatás vonatkozásában, attól még és önmagában ettől nem minősül az RIM
Szolgáltatásnak.
"RIME Store" (RIME Üzlet) a RIME vagy RIME leányvállalat tulajdonában lévő digitális üzletet
jelenti, amely más, mint a "BlackBerry Enterprise Store", és amelyen keresztül az Ajánlattevő
Kereskedők végfelhasználóknak történő értékesítés céljából Ajánlatokat tesznek elérhetővé; a
félreértések elkerülése érdekében a "RIME Store" fogalma nem foglalja magába a www.
shopblackberry.com címen elérhető, és a Global Solutions, Inc. által üzemeltetett digitális üzletet.
"RIME Store Ajánlat" a RIME Store-ban elérhetővé tett bármely ajánlatot jelenti.
"Szolgáltató" fogalma a 9(e) szakaszban került meghatározásra.
"Szoftver" a BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver, BlackBerry PC Szoftver vagy a BlackBerry
Szerver Szoftver, amelyet bármely formában, adathordozón vagy módon a jelen Megállapodás keretében
bocsátottak az Ön rendelkezésre, vagy azt a későbbiek folyamán telepíti illetve használja. A "Szoftver"
fogalma nem vonatkozik semmilyen Harmadik Fél Szoftverre vagy Harmadik Fél Dologra, tekintet nélkül
arra, hogy a Harmadik Fél Szoftvert vagy Harmadik Fél Dolgot a RIM forgalmazza, a RIM nevében
forgalmazzák, a RIME Store-ban vagy bármely más, BlackBerry Fizetési Szolgáltatást alkalmazó
csatornán keresztül értékesítik, vagy a Harmadik Fél Szoftver vagy Harmadik Fél Dolog a Szoftver és/vagy
az Ön BlackBerry Megoldása vagy Harmadik Fél Hordozható Készülék bármely részének kísérője, vagy
azzal együtt biztosítják vagy együttműködik vele.
"Harmadik Fél Komponens" olyan szoftver vagy interfész, amelyre a RIM harmadik személytől szerez
felhasználási jogosultságot annak érdekében, hogy azt a RIM szoftvertermékbe, vagy RIM hardver termék
esetében a firmware-be beépítse, és amelyet RIM márkanév alatt a RIM termék részeként forgalmaznak, de
nem foglalja magába a Harmadik Fél Szoftvert.
"Harmadik Fél Tartalom" harmadik fél tulajdonában álló, jogosultsága alá tartozó Tartalom.
"Harmadik Fél Hordozható Készülék" a BlackBerry Készüléket kivéve bármely más hordozható készülék,
úgy mint okostelefon vagy a táblagép, amelyen a RIM tervei szerint és engedélye alapján a BlackBerry

Hordozható Készülék Szoftver vagy annak bármely része működik (beleértve azt is, amikor a BlackBerry
Hordozható Készülék Szoftvert a RIM infrastruktúrához való hozzáférésre tervezték, és amelynek
tekintetében a RIM az Ön Hírközlési Szolgáltatójával megállapodást kötött, és engedélyezte, hogy a
harmadik fél készülék a RIM infrastruktúrára csatlakozzon).
"Harmadik Fél Dolog" Harmadik Fél Tartalom és Harmadik Fél Termék.
"Harmadik Fél Hardver" bármely Hordozható Készülék, számítógép, berendezés, kiegészítő és bármely
más hardver, amely nem RIM Termék.
"Harmadik Fél Termékek" Harmadik Fél Hardver és Harmadik Fél Szoftver és bármely más, kereskedelmi
forgalomban kapható termék, amely nem RIM Termék.
"Harmadik Fél Szolgáltatások" bármely harmadik fél által nyújtott szolgáltatás, beleértve a Hírközlési
Szolgáltatást, vagy harmadik személy MoR vagy fizetési szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, továbbá
bármely, nem a RIM által üzemeltetett weboldalt.
"Harmadik Fél Szoftver" önálló szoftver alkalmazás, amelynek a tulajdonosa/jogosultja harmadik személy,
és amelyet a RIM Termékkel, Szoftverrel vagy RIM Szolgáltatással együtt, vagy azon bocsátanak
rendelkezésre, úgy mint a RIME Store.
"Ön BlackBerry Megoldása" a Szoftver és legalább egy alábbiakban felsorolt dolog, amelyet Ön
megszerez, telepít, amellyel rendelkezik, vagy jogosultságot biztosít, amely használatáért felelősséget
vállal, és amelyet a Szoftverrel együtt használ, amint az az Ön esetében alkalmazandó: RIM Termék,
BlackBerry Szerver Szoftver, BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver, BlackBerry PC Szoftver és/vagy
RIM Szolgáltatás(ok); a megfelelő Dokumentációval együtt. Harmadik Fél Dolgok vagy Harmadik Fél
Szolgáltatások nem részei az Ön BlackBerry Megoldásának.
"Ön Tartalma" bármely olyan Tartalom, amelyet Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználója továbbít vagy tesz
másképp elérhetővé valamely RIM Szolgáltatás vagy Harmadik Fél Szolgáltatás vonatkozásában, illetve
annak keretében.
2.
Felhasználási Engedély a Szoftverre és Dokumentációra. A jelen Megállapodás alapján Ön felhasználási
engedélyt (jogosultságot) szerez a Szoftverre, és nem megvásárolja azt. A Szoftver Ön általi felhasználásának a
feltétele az, hogy megfizesse az alkalmazandó felhasználási díjat, amennyiben van olyan. A jelen Megállapodásban
meghatározott feltételekkel, Ön személyes, visszavonható, nem kizárólagos, át nem ruházható felhasználási
engedélyt szerez, amely alapján Ön és az Ön Jogosult Felhasználói együttesen az alábbiakra jogosultak:
(a)

ha a Szoftver BlackBerry Szerver Szoftver:
(i)
annyi Szoftvert példányt telepíteni és használni (beleértve a virtuális másolatokat is),
ahány példányért Ön a RIM vagy a RIM hivatalos kereskedője részére díjat fizetett (ha a
Szoftverért nem kell díjat fizetni a RIM vagy RIM hivatalos kereskedője részére, akkor
annyi példányt telepíthet és használhat a Szoftverből, amennyit a RIM vagy RIM
hivatalos kereskedője egyébként írásban engedélyezett); és
(ii)
a RIM vagy RIM hivatalos kereskedője részére fizetett díjnak megfelelő számú
Hordozható Készülék vagy személyi számítógép, amelyik alkalmazandó, tekintetében
hozzáférni (pl. a BlackBerry Enterprise Szoftverre vásárol ügyfél hozzáférés licencia
("CALs") számának megfelelően), a Szoftverhez (ha nem kell díjat fizetni RIM-nek,
vagy RIM hivatalos kereskedőjének azért, hogy lehetővé tegye a Hordozható Készülék
hozzáférését a Szoftverhez, akkor annyi Hordozható Készülék vagy személyi számítógép

férhet hozzá a Szoftverhez, amennyit a RIM vagy RIM hivatalos kereskedője egyébként
írásban engedélyezett); és
(b)

ha a Szoftver BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver vagy BlackBerry PC Szoftver és:
(i)
amennyiben előzetesen telepítésre került a hardverre, akkor a hardverre telepített egy
Szoftver példány használatára; vagy
(ii)
amennyiben nem került előzetesen telepítésre a hardverre, akkor a megfelelő hardver
annyi példányára telepítheti és használhatja a Szoftvert, amely megfelel a RIM vagy a
RIM hivatalos kereskedője részére fizetett licencia díjnak (ha a Szoftverért nem kell díjat
fizetni RIM vagy RIM hivatalos kereskedője részére, akkor annyi példányt telepíthet és
használhat a Szoftverből, amennyit a RIM vagy RIM hivatalos kereskedője egyébként
írásban engedélyezett).

Ha Ön a Szoftvert (és azzal együtt bármely kapcsolódó CALs-t) előfizetés alapján, vagy ingyenes próba keretében
szerzi meg, akkor a fenti felhasználási jogosultág csak arra az időszakra vonatkozik, amelyre Ön megfizette a
megfelelő összegű előfizetési díjat vagy amelyre RIM vagy RIM hivatalos kereskedője a felhasználást engedélyezte.
A jelen Megállapodás alapján szerzett felhasználási jogosultság(ok) alapján Ön vagy Jogosult Felhasználói minden
esetben csak a saját belső vagy személyes célja érdekében és kizárólag az Ön BlackBerry Megoldása keretében
jogosult a Szoftver használatára vagy a RIM Szolgáltatásokhoz való hozzáférése. Ha egy Jogosult Felhasználó egy
másik BlackBerry Megoldás keretében is fel kívánja használni a BlackBerry Hordozható Készülék Szoftvert (olyan
BlackBerry Megoldás, amelyet RIM tulajdonában lévő termékek, szoftver vagy szolgáltatás tartalmaznak, és
amelyet Ön vagy az Ön nevében más nem szerzett meg, telepített, vagy kezel, és Ön kész arra, hogy engedélyezze a
használatot, de nem kíván azért felelősséget vállalni; "Más BlackBerry Megoldás"), abban az esetben arra a
felhasználásra nem vonatkozik a jelen felhasználási szerződés, és Önnek arra kell kérnie a Jogosult Felhasználót,
hogy kössön külön felhasználási szerződést a RIM-mel, amely alapján jogosultságot szerez arra, hogy a Szoftvert
Más BlackBerry Megoldás részeként használja. Például ha Ön egy vállalkozás és az Ön munkavállalója a saját
személyes BlackBerry Prosumer Szolgáltatásával vagy Windows Live Messenger ügyfél Szoftverrel együtt kívánja
használni a BlackBerry Hordozható Készülék Szoftvert, és Ön kész arra, hogy engedélyezze a használatot, de a
felelősséget nem kívánja vállalni a felhasználásért, akkor az ilyen felhasználás tekintetében a jelen Megállapodás
nem vonatkozik "Ön"-re, mint társaságra, és Ön nem felelős azért, feltéve, ha Ön meggyőződött a Jogosult
Felhasználó tekintetében, hogy ő saját nevében megkötötte a jelen Megállapodást az adott Szoftver Más BlackBerry
Megoldás részeként történő felhasználása vonatkozásában. A fentiekhez hasonlóan, ha Önnek Hostolt BES
Hozzáférési Megállapodása van, annak érdekében, hogy a BlackBerry Enterprise Szerver Szoftvert saját BlackBerry
Megoldásuk részként használhassák, ügyfeleinek meg kell kötnie egy BBSLA-t.
Frissítések és Upgrade-ek. A jelen Megállapodás és a jelen Megállapodás alapján biztosított jogok nem foglalják
magukba, illetve nem jogosítnak a következőkre: (A) a Szoftver vagy a Harmadik Fél Szoftver jövőbeni frissítése
vagy upgrade-je; (B) ha a BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver a Hordozható Készüléken található, arra (való
képesség), hogy a Szoftver alkalmazásain kívül más alkalmazásokhoz is hozzá lehessen férni; vagy (C) új vagy
módosított RIM Szolgáltatások igénybevételére. A fentiekre tekintet nélkül, a Szoftver rendelkezhet olyan
funkcióval, amely automatikusan ellenőrzi, hogy van-e a Szoftvernek frissítése, upgrade-je, és szükséges lehet az,
hogy Ön a Szoftvert vagy Harmadik Fél Szoftvert frissítse annak érdekében, hogy továbbra is hozzáférjen vagy
használjon bizonyos RIM Szolgáltatást, más új Szoftvert vagy Harmadik Fél Dolgot, vagy Harmadik Fél
Szolgáltatást, vagy a fentiek egy részét. Kivéve, ha Ön vagy az a harmadik személy, akivel megállapodást kötött az
Ön BlackBerry Megoldásának, vagy annak valamely részének az Ön számára történő szolgáltatására, úgy állítják be
(konfigurálják) az Ön BlackBerry Megoldását, hogy az kizárja a Szoftver, Harmadik Fél Szoftver vagy RIM
Szolgáltatások tekintetében frissítések vagy upgrade-ek közvetítését vagy használatát, Ön egyetért azzal, hogy a
RIM ilyen frissítéseket vagy upgrade-ket időről időre az Ön számára elérhetővé tehet (ugyanakkor a RIM nem
köteles erre). Valamennyi, a jelen Megállapodás alapján RIM által Önnek biztosított frissítés vagy upgrade

BlackBerry Hordozható Készülék Szoftvernek, BlackBerry PC Szoftvernek, BlackBerry Szerver Szoftvernek, RIM
Szolgáltatásnak vagy Harmadik Fél Szoftvernek minősül, amelyik alkalmazandó.
Béta Termékek. Ha a Szoftvert, vagy a Szoftverrel elérhető bármely szolgáltatást forgalomba hozatal előtti, teszt,
„alpha” vagy „béta” szoftverként jelöltek meg („Béta Szoftver” vagy „Béta Szolgáltatás”), akkor az ilyen Béta
Szoftver használatára, vagy Béta Szolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó fentiekben meghatározott
felhasználási jogai csak a RIM által meghatározott időszakra vonatkoznak („Teszt Időszak”), és csak olyan
mértékben, amely lehetővé teszi az Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználója (ha Ön magánszemély, akkor a Béta
Szoftvernek és a Béta Szolgáltatásnak nem lehet Jogosult Felhasználója) számára azt, hogy a Béta Szoftvert vagy
Béta Szolgáltatást, vagy bármely RIM által a Béta Szoftverrel való használatra rendelkezésre bocsátott RIM
Terméket (a „Béta Hardver”, a „Béta Szoftverrel” és „Béta Szolgáltatással” együtt „Béta Termék”) teszteljen és
Visszajelzést adjon a RIM részére; és ha a Béta Szoftvert és más Béta Terméket a RIM fejlesztői program keretében
teszik elérhetővé azért, hogy szoftver alkalmazásokat fejlesszenek ki kizárólag a megfelelő Szoftverrel való
együttműködés érdekében, vagy a Béta Szoftver kereskedelmi verzióját, vagy más Béta Termékeket, ha és amikor
azokat a RIM kereskedelmi forgalomba hozza. Az ilyen licencia automatikusan megszűnik a Teszt Időszak végén,
amely időtartamot a RIM saját döntése alapján bármikor jogosult meghosszabbítani vagy megszüntetni, és kivéve,
ha Ön megszegte a jelen Megállapodást, a RIM, ha megvalósítható, kereskedelmileg ésszerű intézkedéseket tesz
annak érdekében, hogy előzetesen tájékoztassa Önt a Teszt Időszak időtartamának bármilyen változásáról. Tekintet
nélkül a Teszt Időszakra, Ön elfogadja azt, hogy a RIM jogosult olyan technikai alkalmazásokat beépíteni a Béta
Termékekbe, amelyek azt meghatározott időszak elteltével működésképtelenné teszik, és Ön egyetért azzal, hogy
nem játssza ki az ilyen műszaki intézkedéseket, illetve nem kísérli meg azt. Ellenszolgáltatásként a Béta Termék
tekintetében biztosított licenciáért, Ön egyetért azzal, hogy a RIM ésszerű kérésének megfelelően a Béta Termékkel
kapcsolatban Visszajelzést nyújt a RIM részére, beleértve a Teszt Időszak során felmerült váratlan problémákkal és
hibákkal kapcsolatos folyamatos visszajelzést anélkül, hogy ezért RIM-től bármilyen ellenszolgáltatást vagy díjat
kapna; az ilyen Visszajelzésekre az alábbi „Visszajelzés” című szakasz vonatkozik. A RIM megkeresheti azzal
kapcsolatban, hogy meghatározott Béta Termék vonatkozásában töltsön ki kérdőívet, és Ön vállalja bármilyen ilyen
kérdőív kitöltését.
Reprodukáció Joga. Ön nem jogosult a Szoftver, vagy a RIM Szolgáltatás részeként Önnek elérhetővé tett bármely
Tartalom, részben vagy egészben történő módosítására, terjesztésére. Kivéve és olyan mértékben, amennyiben és
amilyen mértékben az alkalmazandó jog kifejezettem tiltja RIM számára az alábbiak megtiltását, Ön nem
másolhatja, reprodukálhatja, vagy semmilyen más módon nem duplikálhatja a Szoftver, vagy a RIM Szolgáltatás
részeként Önnek elérhetővé tett Tartalmat, sem részben sem egészben, kivéve, ha azt a jelen Megállapodás, vagy a
megfelelő RIM Szolgáltatásra vonatkozó Dokumentáció, vagy az Ön és RIM, illetve valamely RIM leányvállalat
által írásban megkötött külön megállapodás kifejezetten lehetővé teszi. Ön semmilyen Dokumentációt, sem annak
valamely részét nem jogosult lemásolni, kivéve az Ön BlackBerry Megoldása használatával kapcsolatos saját vagy
belső felhasználás céljából.
3.
A BlackBerry Megoldás Használati Szabályai. Ön felelős a saját, illetve az Ön Jogosult Felhasználói által
az Ön BlackBerry Megoldása tekintetében végzett valamennyi tevékenységéért, és biztosítja, hogy:
(a)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói az Ön BlackBerry Megoldását és annak bármely részét az
alkalmazandó jogszabályokkal, a jelen Megállapodással és a BlackBerry Megoldásra vonatkozó
alkalmazandó Dokumentációval, illetve annak bármely részével összhangban használják;

(b)

Ön jogosult saját nevében, vagy társaság, más személy, vagy kiskorú nevében megkötni a jelen
Megállapodást, és Ön nagykorú személy;

(c)

A jelen Megállapodás alapján, beleértve a RIM Szolgáltatásra történő regisztrációt, a RIME Storeban feladott megrendelést, vagy a RIM Fizetési Szolgáltatással megvalósított tranzakciót, a RIMnek megadott minden információ igaz, pontos, időszerű és teljes, és mindaddig, amíg Ön vagy az

Ön Jogosult Felhasználója használják a RIM Szolgáltatást vagy fiókot tartanak fent, Ön frissíti az
ilyen adatokat annak érdekében, hogy azok igazak, pontosak, időszerűek és teljesek legyenek;
(d)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói, az Ön, vagy az Ön Jogosult Felhasználói helyzetében
ésszerűen eljáró személytől elvárható tájékozódást követően nem használja szándékosan, és nem
ad másnak engedélyt az Ön BlackBerry Megoldása vagy annak bármely része önmagában, vagy
más Harmadik Fél Dologgal vagy Harmadik Fél Szolgáltatással együttesen történő olyan
használatára, amely RIM ésszerű megítélése alapján zavarja, lerontja vagy hátrányosan
befolyásolja bármely személy, köztük RIM, a RIM Vállalkozáscsoport tagjai, a Hírközlési
Szolgáltató, vagy azok megfelelő vevői, infrastruktúrája, termékei vagy szolgáltatásai által
használt szoftvert, hardvert, rendszert, hálózatot, Tartalmat, vagy szolgáltatást, beleértve az Ön
vagy bármely más végfelhasználó BlackBerry Megoldásának bármely részét, és Ön RIM
fentiekkel kapcsolatos figyelmeztetésére haladéktalanul felhagy az ilyen használattal;

(e)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói nem használják az Ön BlackBerry Megoldását, vagy annak
valamely részét bármely helyteleníthető, profán, zaklató, sértő, becsületsértő, rágalmazó, obszcén,
illegális vagy hamis Tartalom továbbítására, nyilvánosságra hozatalára, posztolására, feltöltésére,
elérhetővé tételére, terjesztésére;

(f)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói nem használják az Ön BlackBerry Megoldását, vagy annak
valamely részét bűncselekmény elkövetésére, vagy bűncselekmény elkövetésének megkísérlésére,
illetve nem segítik elő bűncselekmény, vagy más jogellenes, vagy károkozó cselekmény
elkövetését, beleértve bármilyen olyan információ vagy anyag feltöltését, gyűjtését, tárolását,
posztolását, továbbítását, kommunikálását vagy annak más módon történő elérhetővé tételét,
amelynek a gyűjtésére, tárolására vagy elérhetővé tételére Ön nem jogosult, beleértve bármely
jogszabály vagy szerződés, vagy bármely kötelezettsége megszegését, a személyes adatokhoz
fűződő vagy a magánélethez való jog megsértését, illegális szerencsejátékot, vagy bármilyen olyan
cselekedetet, amely bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő jogot és/vagy harmadik személy
szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti vagy azzal való visszaélést jelent (beleértve olyan szoftver
vagy Tartalom másolását vagy megosztását, amelynek tekintetében Ön és az Ön Jogosult
Felhasználói nem rendelkeznek jogosultsággal másolásra, vagy megosztásra, illetve jogellenesen
kijátszani vagy megkerülni bármilyen digitális jogok tekintetében fennálló hatásos műszaki
intézkedést);

(g)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói nem használják az Ön BlackBerry Megoldását, vagy annak
valamely részét bármely olyan szoftver vagy Tartalom feltöltésére, posztolására, e-mailben való
továbbítására, közvetítésére, vagy más módon történő terjesztésére, amely tartalmaz bármely (i)
vírust, Trójai lovat, férget, megkerülést, megszakítási/leállítási mechanizmust, rosszindulatú kódot,
sniffert, bot-t, drop dead mechanizmust, vagy spyware-t; vagy (ii) bármilyen olyan szoftvert vagy
Tartalmat, amely esetében valószínű, vagy amelynek a szándéka (A) hátrányosan hatás gyakorlása
a teljesítményre; (B) ellehetetlenítésre, korrumpálásra, vagy károkozásra irányul; vagy (C)
jogosulatlan hozzáférést eredményez, vagy azt előmozdítja, vagy lehetetlenné teszi a jogszerű
hozzáférést, vagy engedély nélküli, illetve jogellenes célú használatot eredményez, bármely ilyen
szoftver, hardver, szolgáltatás, rendszer vagy adat („Malware”) (és ha Ön a BlackBerry
Megoldásban, vagy azzal összefüggésben bármilyen Malware-t felfedez, Ön haladéktalanul
tájékoztatja RIM-et.);

(h)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói RIM kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül nem adják el,
adják bére, vagy ruházzák át a Szoftvert vagy bármely Tartalmat, vagy annak bármely részét,
amelyet a RIM Szolgáltatás keretében tettek hozzáférhetővé az Ön számára, illetve nem kísérlik
meg a fentieket, továbbá nem adják el, adják bérbe, vagy ruházzák át az Ön felhasználási

jogosultságát (beleértve szolgáltatási iroda üzemeltetését, vagy azzal egyenértékű felhasználását a
Szoftvernek) bármely személy részére, vagy előtelepített Szoftver esetében, a készüléken kívüli
más készüléken történő használatra;
(i)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói nem kísérlik meg hackeléssel, jelszó bányászattal vagy más
eszközökkel a jogosulatlan hozzáférést a RIM Szolgáltatásokhoz, más fiókokhoz, számítógép
rendszerekhez, vagy hálózatokhoz, amelyhez a RIM Szolgáltatások kapcsolódnak, továbbá nem
szereznek meg, vagy kísérlik meg olyan anyagoknak vagy információnak a megszerzését,
amelyek valamely RIM Szolgáltatáson keresztül hozzáférhetőek, olyan módon vagy eszközzel,
amelyet az Ön esetében a RIM szándékosan nem biztosított az adott RIM Szolgáltatás esetében;

(j)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói nem használják az Ön BlackBerry Megoldását, vagy annak
bármely részét arra a célra, hogy bármilyen más személynek vagy társaságnak adják ki magukat,
vagy arra, hogy hamis állításokkal vagy más módon úgy tűntessék fel Önt vagy az Ön Jogosult
Felhasználóit, hogy valamilyen kapcsolatuk van bármely személlyel vagy társasággal, vagy hamis
identitás létrehozatalára mások megtévesztésére, beleértve a halászatot (phishing) és a spoofing-ot;

(k)

Ön és az Ön Jogosult Felhasználói együttműködnek RIM-mel, valamint RIM rendelkezésére
bocsátják a RIM által kért információt annak érdekében, hogy elősegítsék annak kiderítését vagy
eldöntését, hogy megsértették-e a jelen Megállapodást, és RIM-nek, valamint a RIM által kijelölt
független auditornak hozzáférést biztosítanak azokhoz az ingatlanokhoz és számítógépekhez, ahol
és amelyeken a RIM Termékeket, RIM Szolgáltatásokat vagy Szoftvereket használták vagy
használják, beleértve a hozzáférést bármely feljegyzéshez vagy felvételhez is. Ön ezennel
felhatalmazza RIM-et arra, hogy együttműködjön: (i) feltételezett bűncselekmények felderítése
érdekében a különböző hatóságokkal; (ii) harmadik személyekkel a jelen Megállapodást sértő
cselekmények felderítése érdekében; és (iii) az internetszolgáltatók, hálózatok vagy számítógépes
berendezések rendszergazdáival a jelen Megállapodás végrehajtása érdekében. A fenti
együttműködés keretében RIM továbbíthatja, átadhatja az Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói
felhasználónevét, IP címét vagy más személyes adatát.

4.
Szükséges Harmadik Fél Dolgok és Harmadik Fél Szolgáltatások. Az Ön felelőssége annak biztosítása,
hogy a Harmadik Fél Dolgok és Harmadik Fél Szolgáltatások (beleértve a számítógépes rendszereket, internet
kapcsolatot, vezeték nélküli hálózatot, számítógépes titkosírás alkalmazásokat, vagy Hírközlési Szolgáltatásokat),
amelyekkel választása szerint Ön az Ön BlackBerry Megoldását működtetni kívánja, megfelelnek RIM minimális
elvárásainak, beleértve a sebességet, memóriát, ügyfél szoftvert és a megfelelő (külön) internet hozzáférés
rendelkezésre állását, amely az Ön BlackBerry Megoldása tekintetében szükséges és amint az a Dokumentációban
meghatározásra került; továbbá, az Ön felelősség az, hogy az Ön és az Ön Jogosult Felhasználóinak az ilyen
Harmadik Fél Dolgoknak és/vagy Harmadik Fél Szolgáltatásoknak az Ön BlackBerry Megoldásával történő
használata nem sért semmilyen licencet, szerződési feltételt, jogszabályt és/vagy bármely szabályt a Harmadik Fél
Dolgok és Harmadik Fél Szolgáltatások vonatkozásában.
Az Ön BlackBerry Megoldása használatához általában Hírközlési Szolgáltatások igénybevétele szükséges, például a
video chat, email, vagy mobiltelefon szolgáltatás használatához. Az Ön BlackBerry Megoldásának használatával
kapcsolatban a Hírközlési Szolgáltatásért díjat számíthatnak fel Önnek, és Ön egyetért azzal, hogy a RIM és az Ön
vonatkozásában az Ön felelőssége az ilyen felhasználással kapcsolatos valamennyi Hírközlési Szolgáltatási díj
fedezése. Az Ön Hírközlési Szolgáltatója korlátozhatja az Ön számára elérhető RIM Szolgáltatások és Harmadik Fél
Szolgáltatások körét. Ha információt szeretne arról, hogy az Ön országban mely Hírközlési Szolgáltatók támogatják
az Ön BlackBerry Megoldását, kérjük, vegye fel a kapcsolatot RIM-mel a következő e-mail címen:
legalinfo@rim.com. Ön kiterjesztheti az Ön asztali számítógép alapú titkosírás alkalmazását (például az S/MIME
3.0 Verziót (vagy későbbi verziókat) vagy az RFC 2440 standardra épülő alkalmazásokat, úgy, mint a PGP-t) az Ön
Szoftvert használó BlackBerry Hordozható Készülékére, de nem a RIM a Harmadik Fél Dolognak minősülő asztali

számítógép tiktosírási alkalmazások szállítója, és a 22. szakaszban meghatározott általános felelősség korlátozások
korlátozása nélkül, SEM RIM, SEM A RIM LEÁNYVÁLLALATOK NEM TARTOZNAK SEMMIFÉLE
FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN PROBLÉMÁÉRT, AMELY AZ ÖN ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP
ALAPÚ TITKOSÍRÁSI ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜL.
5.

További Szerződési Feltételek.
(a)

Szükség lehet arra, hogy Ön további szerződéseket kössön, illetve szerződési feltételeket fogadjon
el:
i. a RIM-mel Harmadik Fél Komponensek (pl. nyilvános kódú komponensek)
vonatkozásában, vagy azért, hogy bizonyos RIM Szolgáltatásokat vagy RIM Tartalmakat
használjon, vagy valamely RIM Termét vagy RIM Szolgáltatást frissítsen vagy upgradeeljen;
ii. harmadik féllel Harmadik Fél Dolog vagy Harmadik Fél Szolgáltatás megszerzésére
vagy felhasználására, beleértve a RIME Store-on keresztül valamely harmadik fél Ajánlat
megszerzését, vagy Harmadik Fél weboldal használatát;
iii. valamely MoR-ral a RIME Store-ban való vásárlás érdekében, vagy In-App Termék
vásárlása során a BlackBerry Fizetési Szolgáltatás használata során; és
iv. valamely Hírközlési Szolgáltatóval Hírközlési Szolgáltatás igénybevételére.

(b)

Ön felel az Ön által harmadik felekkel kötött megállapodások betartásáért, és a RIM semmilyen
módon nem tartozik felelősséggel semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amely az Ön
harmadik féllel való kapcsolata, viszonya következtében keletkezett. Ha Ön bizonytalan abban,
hogy adott Tartalom forrása/szolgáltatója a RIM-e, kérjük, vegye fel a kapcsolatot RIM-mel a
következő e-mail címen: legalinfo@rim.com. Amennyiben Ön harmadik személyekkel kerül
kapcsolatba az interneten keresztül vagy Harmadik Fél Szolgáltatásokkal összefüggésben, járjon el
körültekintően annak érdekében, hogy mindig biztos legyen abban, hogy kivel áll kapcsolatban, és
hogy tisztában legyen ezeknek a weboldalaknak, vagy bármely olyan Harmadik Fél Dolognak,
Harmadik Fél Szolgáltatásnak a használatára vonatkozó szabályokkal, amelyekhez hozzáfér vagy
amelyeket igénybe vesz, beleértve a szállítási és fizetési feltételeket, felhasználási szabályokat,
végfelhasználói licencia feltételeket, termék visszaküldésére vonatkozó szabályokat, adatvédelmi
szabályokat, adatvédelmi beállításokat, és a biztonsági paramétereket annak tekintetében, hogy
hogyan biztosítják a személyes adatainak a védelmét és az Ön személyes biztonságát.

(c)

Az Ön és valamely harmadik fél által elfogadott kiegészítő megállapodás vagy kiegészítő
feltételek semmilyen esetben sem köti RIM-et, továbbá az semmilyen esetben sem határozhat meg
RIM tekintetében további kötelezettséget, vagy olyan kötelezettséget, amely nincs összhangban a
jelen Megállapodással, továbbá a RIM és az Ön viszonyában továbbra is a jelen Megállapodásban
meghatározott, Harmadik Fél Dolgokra és Harmadik Fél Szolgáltatásokra vonatkozó feltételek
irányadóak az ilyen dolgok vonatkozásában..

(d)

Abban az esetben és olyan mértékben, ha valamely Harmadik Fél Komponensre olyan kiegészítő
szerződési feltételek vonatkoznak, amelyek Önt azt meghaladóan jogosítják felhasználásra,
másolásra, értékesítésre, vagy módosításra, beleértve a Harmadik Fél Komponens egészét vagy
egy részét, mint a jelen Megállapodás a Szoftver tekintetében, abban az esetben eddig a mértékig
Ön jogosult az ilyen szélesebb körű jogok gyakorlására anélkül, hogy azzal a jelen Megállapodást
megsértené a Szoftver fennmaradó része tekintetében, és Ön megszerzi ezeket a szélesebb körű
jogokat. A RIM által elérhetővé tett Harmadik Fél Szoftver vagy Harmadik Fél Szolgáltatások
tekintetében (amely magába foglal szoftvereket és Tartalmat is), kivéve a RIME Store-ban
értékesítésre kerülő Harmadik Fél Szoftvert és Harmadik Fél Szolgáltatást (amelyre a 9. szakasz
tartalmaz rendelkezéseket), ha a Harmadik Fél Szoftverhez vagy Harmadik Fél Szolgáltatáshoz

nem tartozik külön licencia vagy felhasználási / szolgáltatási megállapodás, akkor annak
használatára a jelen Megállapodás vonatkozik, úgy, mintha az Szoftver vagy RIM Szolgáltatás
lenne (amelyik irányadó), amely az Ön BlackBerry Megoldásának a része, feltéve, hogy az ilyen
Harmadik Fél Szoftvert vagy Harmadik Fél Szolgáltatásokat a RIM úgy nyújtja Önnek, "AHOGY
VAN" és "AHOGY ELÉRHETŐ", mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos feltétel, jóváhagyás,
garancia, kijelentés vagy szavatosság nélkül, és a RIM és az Ön viszonyában a jelen
Megállapodásban a Harmadik Fél Dolog és Harmadik Fél Szolgáltatások vonatkozásában
meghatározott felelősség kizárások és korlátozások, továbbá visszatérítésre vonatkozó szabályok
irányadók, és nem a Szoftverre vonatkozó ilyen rendelkezések. A RIM a BlackBerry Hordozató
Készüléken Ön részére átadott bármely Harmadik Fél Szoftvert az Ön kényelme érdekében
biztosítja, és ha Ön más feltételekkel kívánja a Harmadik Fél Szoftvert megszerezni, akkor azt
javasoljuk, hogy szerezze be azt közvetlenül annak szállítójától.
6. RIM Szolgáltatások.
a.

RIM Szolgáltatások Módosítása és Megszűntetése. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a RIM
anélkül, hogy azért felelős lenne Önnel szemben, bármikor időlegesen vagy állandó jelleggel
jogosult módosítani, felfüggeszteni, megszüntetni, eltávolítani, korlátozni vagy elérhetetlenné
tenni bármilyen RIM Szolgáltatást, akár úgy, hogy erről értesíti Önt, akár értesítés nélkül; feltéve,
hogy ha a RIM véglegesen felhagy adott RIM Szolgáltatás nyújtásával (amely esetben az Ön
jogosultsága automatikusan megszűnik az olyan BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver
használatára, amelyet kifejezetten az ilyen RIM Szolgáltatáshoz való hozzáférésre terveztek) és ha
Ön kifejezetten az ilyen RIM Szolgáltatás meghatározott időben, illetve időtartamra vonatkozó
elérhetőségéért fizetett, és nincs szerződésszegésben, akkor Ön jogosult lehet arra, hogy a RIM
Szolgáltatásért a RIM részére megfizetett díj egészét vagy egy részét visszakapja, amint azt a RIM
akkor hatályos és az adott RIM Szolgáltatásra vonatkozó visszatérítési szabályzata meghatározza.
Ha a RIM véglegesen felhagy egy RIM Szolgáltatás nyújtásával, akkor az ilyen visszatérítés, ha
alkalmazandó, az Ön kizárólagos jogosultsága, és RIM Önnel szemben fennálló kizárólagos
felelőssége.

b.

Karbantartás. A fentieket nem érintve, a RIM fenntartja magának a jogot arra, és Ön egyetért
azzal, hogy a RIM saját belátása szerint periodikusán felfüggessze a RIM Szolgáltatáshoz való
hozzáférést, vagy bármilyen más módon felfüggesztheti annak működését annak érdekében, hogy
szoftver bug-okat javítson ki, frissítéseket telepítsen, vagy diagnosztizálja, illetve más
karbantartásokat végezzen a RIM Szolgáltatáson.

7. Az Ön Hozzászólásai és Más Tartalom.
a.

Visszajelzés. Ön visszajelzéseket küldhet a RIM részére az Ön RIM BlackBerry Megoldásával
kapcsolatban. Kivéve, ha a RIM írásban eltérően állapodik meg, Ön kifejezetten egyetért azzal,
hogy a RIM a tulajdonosa, jogosultja valamennyi visszajelzésnek, észrevételnek, javaslatnak,
ötletnek, koncepciónak, és változtatásnak, beleértve a kapcsolódó szellemi alkotáshoz fűződő
jogokat is (együttesen: "Visszajelzés"), amelyet Ön az Ön BlackBerry Megoldásával kapcsolatban
ad, továbbá Ön átruházza az Ön fentiekre vonatkozó jogait, jogcímét és érdekeltségét. Ön nem
küldhet tudatosan olyan Visszajelzést RIM részére, amelyet harmadik személy szellemi
alkotáshoz fűződő joga véd. Ön beleegyezik abba, hogy teljes mértékben együttműködik a RIMmel olyan dokumentumok aláírása és bármely egyéb olyan cselekmény elvégzése tekintetében,
amelyet a RIM ésszerűen megkövetel annak érdekében, hogy biztosítsa a RIM tulajdonát a
Visszajelzés felett, illetve, hogy lehetővé tegye, hogy a RIM bejegyeztesse és/vagy megvédje
valamely kapcsolódó szellemi tulajdonjogát és/vagy bizalmas információit

b.

Végfelhasználói Tartalom, Harmadik Fél Dolgok. Kizárólag Ön, és nem RIM felelős az Ön
Tartalmáért. A RIM nem ellenőrzi, illetve nem rendelkezik ellenőrzési joggal olyan Tartalom,
vagy más Harmadik Fél Dolog felett, amelyet végfelhasználók bocsátanak az Ön rendelkezésére
az ő BlackBerry Megoldásukkal, vagy azzal együtt használt bármely Harmadik Fél
Szolgáltatással, és a 22. szakaszban meghatározott általános kizárásokon felül, a RIM nem
szavatol, illetve vállal felelősséget az ilyen Harmadik Fél Dolgokért, azok pontosságáért,
integritásáért vagy minőségéért. A RIM jogosult a RIM Szolgáltatással összefüggő általános
előírások és korlátozások meghatározására, beleértve a tárolható Tartalom mennyiségét, vagy
annak a maximális időtartamnak a meghatározását, amíg a Tartalom vagy üzenet/fórumban
posztoltak bármely RIM Szolgáltatás keretében megőrzésre kerülnek (beleértve a cloud megőrzési
szolgáltatást is), és/vagy azt az időtartamot, amíg Ön használhat bármely Tartalmat, illetve
hozzáférhet ahhoz. Ön a RIM vagy valamely RIM leányvállalat által elérhetővé tett Tartalmat
valamely RIM Szolgáltatással és kizárólag az Ön saját személyes felhasználás céljából használhat,
a RIM Szolgáltatásra vonatkozó specifikus felhasználási feltételeknek megfelelően. Ön nem
használhatja a rendelkezésére bocsátott Tartalmat a "BBM Music" csengőhang szolgáltatás
részeként. Az olyan korlátozások, mint a fentiek, a megfelelő RIM Szolgáltatásra vonatkozó
Dokumentációban kerülnek meghatározásra, amelyet Ön köteles megismerni és időről időre
áttekinteni, mivel RIM időről időre módosíthatja azokat. Ön egyetért azzal, hogy a RIM
semmilyen felelősséggel nem tartozik semmilyen Tartalom elvesztéséért, törléséért, jogosulatlan
hozzáféréséért, vagy megőrzés elmulasztásáért, és feltéve, hogy arra Ön rendelkezik a szükséges
jogosultsággal vagy felhasználói joggal, azt javasoljuk, hogy készítsen az Ön számára fontos
Tartalomról egy alternatív biztonsági másolatot.

c.

Az Ön Tartalma. Kivéve, ha a jelen Megállapodás vagy annak kiegészítése kifejezetten eltérő
rendelkezést nem tartalmaz, a jelen Megállapodás alapján az Ön Tartalmának tulajdonjoga nem
kerül átruházásra a RIM részére. Olyan Tartalom esetében, amelyet Ön vagy az Ön Jogosult
Felhasználói azért tesznek közzé, hogy azok szerepeljenek nyilvánosan elérhető weboldalon, vagy
a RIM Szolgáltatás más, nyilvánosság számára is elérhető részén, Ön a RIM részére világra szóló,
időben állandó, visszavonhatatlan, átruházható, ingyenes, nem kizárólagos licenciát biztosít az
ilyen Tartalom felhasználására, elérhetővé tételére, reprodukálására, módosítására, átültetésére,
nyilvánoshoz történő közvetítésére és nyilvános előadására, amilyen mértékben az ésszerűen
szükséges bármely RIM Szolgáltatás nyújtásával és adminisztrációjával kapcsolatban, és bármely
olyan Tartalom tekintetében, amelyet Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói a RIM Szolgáltatás
más aspektusai tekintetében tesznek elérhetővé, Ön a RIM részére világra szóló, ingyenes, nem
kizárólagos licenciát biztosít az ilyen Tartalom felhasználására, elérhetővé tételére,
reprodukálására, módosítására, átültetésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való
közvetítésére, amilyen mértékben az ésszerű mértékben szükséges a RIM Szolgáltatások Ön
részére történő nyújtása érdekében; Ön mindkét fenti esetben szavatol azért és ígéretet tesz arra,
hogy Ön jogosult a RIM részére ilyen licenciát biztosítani.

d.

Kifogásolható Tartalom és Harmadik Fél Dolgok. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön BlackBerry
Megoldása vagy Harmadik Fél Szolgáltatások használata során Ön és az Ön Jogosult Felhasználói
olyan Tartalmakkal vagy Harmadik Fél Dolgokkal találkozhatnak, amelyeket Ön vagy az Ön
Jogosult Felhasználói sértőnek, illetlennek, vagy más módon kifogásolhatónak vagy
kellemetlennek találhatnak. RIM és a RIM által kijelölt személyek jogosultak arra (de nem
kötelesek), hogy saját döntésük alapján előzetesen átvilágítsanak, megtagadjanak vagy
eltávolítsanak bármely Harmadik Fél Dolgot bármely RIM Szolgáltatásról.

e.

Szülői Ellenőrzés és Felügyelet. Az Ön BlackBerry Megoldásának vagy Harmadik Fél
Szolgáltatásoknak egyes részei tartalmazhatnak olyan beállításokat, amelyek lehetővé teszik az Ön
számára, hogy bizonyos Tartalmat, RIM Szolgáltatást, Harmadik Fél Szolgáltatást vagy Harmadik

Feleket blokkoljon, vagy szűrjön. Kizárólag az Ön felelőssége a saját preferenciáinak megfelelő
beállításokat kiválasztása és alkalmazása. A RIM nem szavatol azért, hogy az ilyen beállítások
hibamentesek lesznek, vagy hogy blokkolnak minden releváns Tartalmat, RIM Szolgáltatást,
Harmadik Fél Szolgáltatást vagy Harmadik Feleket, továbbá azért, hogy azokat mások, akik
hozzáféréssel rendelkeznek az Ön BlackBerry Megoldásához, nem tudják hatástalanítani vagy
kijátszani. Ha Ön megengedi a gyermekének azt, hogy az Ön BlackBerry Hordozható Készülékén
található Szoftvert, RIM Szolgáltatást, Harmadik Fél Szolgáltatást, vagy Harmadik Fél Dolgot
meghallgassa, megtekintse, vagy ahhoz hozzáférjen, az Ön felelőssége annak eldöntése, hogy az
ilyen Szoftver, RIM Szolgáltatás, Harmadik Fél Szolgáltatás, vagy Harmadik Fél Dolog
megfelelő-e az Ön gyermeke számára, és Ön teljes mértékben felelősséget vállal a Szoftver, RIM
Szolgáltatás, Harmadik Fél Szolgáltatás, vagy Harmadik Fél Dolog Ön gyermeke általi
használatáért vagy az ahhoz való hozzáféréséért, beleértve az ilyen felhasználással vagy
hozzáféréssel kapcsolatban felmerült bármely díjat vagy más felelősséget is.

8.

f.

Szoftver és Harmadik Fél Dolgok Eltávolítása. Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy időről
időre a RIM jogosult arra, hogy a RIM Szolgáltatásból, beleértve a RIME Store-t és a My Worldöt, eltávolítson Szoftvert vagy Harmadik Fél Dolgokat, és, amennyiben az jogilag szükséges, vagy
ha a Szoftver vagy Harmadik Fél Dolog interfésszel kapcsolódik, lerontja a teljesítményét, vagy
hátrányosan befolyásol bármely szoftvert, hardvert, rendszert, hálózatot vagy adatot, beleértve az
Ön és/vagy más felhasználók BlackBerry Megoldását, vagy annak bármely részét, akkor az ilyen
Szoftvert vagy Harmadik Fél Dolgot eltávolíthatja az Ön Hordozató Készülékéről, vagy
határozatlan időre felfüggesztheti a releváns RIM Szolgáltatáshoz vagy Harmadik Fél
Szolgáltatáshoz való hozzáférést, vagy bármikor, értesítés nélkül, a 6 (a) szakasz rendelkezése
szerint megszüntetheti a fentiek elérhetővé tételét az Ön részére, és Ön nem jogosult a RIM-mel
szemben a fentiek tekintetében semmilyen igényt érvényesíteni.

g.

További Visszavonási Jogok. Kivéve és olyan mértékben, ha azt jogszabály tiltja, a RIM
fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint és bármikor, bármely okból és az Ön
értesítése nélkül megváltoztassa, felfüggessze, eltávolítsa, letiltsa, korlátozza, kizárja vagy
megszüntesse az Ön tekintetében a hozzáférést és eltávolítson az Ön BlackBerry Hordozható
Készülékéről bármely Szoftvert vagy Harmadik Fél Dolgot, beleértve az olyan anyagok
működésének letiltását vagy azok eltávolítását, amelyek már telepítésre kerültek az Ön
Hordozható Termékére, és Ön nem jogosult a RIM-mel szemben a fentiek tekintetében semmilyen
igényt érvényesíteni.

A Technológia Használatával Kapcsolatos Biztonsági Tájékoztatás.
a.

Fizikai Tünetek. Ritka esetben az embereknek rohama vagy pillanatnyi eszméletvesztése lehet az
egyes technológiák által alkalmazott felvillanó fényektől vagy motívumoktól, mint amelyet a
videó játékok is tartalmaznak. Ha Ön már tapasztalt ilyet, vagy bármilyen hányingert, akaratlan
mozgást, fülcsengést, zsibbadást, vagy látási zavart érzékelt, miközben korábban bármilyen ilyen
technológiát használt, azt javasoljuk, hogy mielőtt hasonló technológiát használna, tájékozódjon az
orvosánál, és haladéktalanul hagyjon fel az ilyen technológiák mindennemű használatával, ha ezek
a tünetek újból jelentkeznek. Minden esetben azt javasoljuk, hogy kerülje a technológia elhúzódó
használatát annak érdekében, hogy minimalizáljon bármilyen lehetséges kellemetlenséget vagy a
kimerülést, beleérve bármilyen izom, ízület vagy a szem megerőltetését, és azt javasoljuk, hogy a
fenti problémák elkerülése érdekében kísérje figyelemmel azt, ha a gyermeke technológiát
alkalmaz.

b.

Vészhelyzeti Szolgáltatások. A BlackBerry Hordozható Készülék Szoftver videó hívás funkciója
nincs összekapcsolva a nyilvános telefonhálózattal (PSTN), nem használ telefonszámot arra, hogy

más készülékekkel kommunikáljon, és nem arra tervezték, vagy szánták, hogy helyettesítse a
mobil vagy vonalas telefonját. Tovább, Ön elismeri és egyetért azzal, hogy sem a BlackBerry
Mobile Voice Software ("MVS"; BlackBerry Mobil Hang Szoftver) vagy a Szoftver videó chat
alkalmazás nem arra készültek, vagy arra tervezték azokat, hogy helyettesítsék az Ön tradicionális
vonalas vagy mobiltelefonját és elképzelhető, hogy azok nem használhatók arra, hogy a “911”,
“112”, “999”, “000” számokat, vagy más olyan számokat elérjen, illetve felhívjon, amelyek célja
az, hogy valamely felhasználót összekapcsoljon a hely biztonsági pontokkal vagy hasonló
vészhelyzet esetén hívható, igénybe vehető szolgáltatásokkal a helyi elektronikus hírközlési jog
rendelkezéseinek megfelelően ("Vészhelyzeti Szolgáltatások"). A Vészhelyzeti Szolgáltatások
hívása nem az MVS-en vagy a videó chat funkción keresztül kerül lebonyolításra, és a hívás
lebonyolítása a BlackBerry Hordozható Készülékről csak akkor lehetséges, ha az Ön Hírközlési
Szolgáltatójának hálózata elérhető, illetve az hálózati lefedettséget biztosít. Ön tudomásul veszi és
egyetért azzal, hogy további intézkedések szükségesek ahhoz - amelyek függetlenek az MVS-től
vagy a Szoftver videó chat funkciójától -, hogy elérje a Vészhelyzeti Szolgáltatásokat, és a RIM
Vállalkozáscsoport tagjai, azok vezetői, tisztségviselői, alkalmazottai semmiféle felelősséget nem
vállalnak, illetve nem felelnek azért, ha bármely személyi sérülés, halál vagy kár keletkezik azért
vagy azzal összefüggésben, hogy az MVS-en vagy a Szoftver videó chat funkcióján keresztül nem
lehetett elérni a Vészhelyzeti Szolgáltatásokat.
9.
RIME Store. Az alábbi további szerződési feltételek vonatkoznak a RIME Store Ön vagy az Ön Jogosult
Felhasználói által történő használatára:
(a)

A Megállapodás Alkalmazhatósága az Ajánlatokra. Kivéve, ha a jelen 9. szakasz kifejezetten
másként rendelkezik, a jelen Megállapodás minden Szoftverre, RIM Termékekre, Harmadik Fél
Dolgokra, RIM Szolgáltatásra vagy Harmadik Fél Szolgáltatásra vonatkozó feltétele
alkalmazandó a megfelelő típusú Ajánlatokra. Az Ön állama tekintetében a RIME bonyolítja le a
RIM Vállalkozáscsoport valamennyi elektronikus kereskedelmi tranzakcióját, és ennek
megfelelően, a RIME Store Ajánlatok forgalmazása és az In-App Termékek megvásárlása
vonatkozásában úgy kell érteni, hogy ahol a jelen Megállapodás a RIM-re utal, ott az utalás a
RIME-ra vonatkozik.

(b)

Módosítások. A RIME fenntartja a jogát arra, hogy saját belátása szerint az Ön előzetes
tájékoztatása nélkül bármikor bármilyen frissítést, módosítást vagy finomítást végezzen a RIME
Store-on, beleértve az elérhető Ajánlatok, az Ajánlatok leírása, és azok feltételei vonatkozásában,
feltéve, hogy az ilyen módosítások a jövőben kerülnek alkalmazásra.

(c)

Az Ajánlatok Földrajzi Elérhetősége. Tekintet nélkül arra, hogy valamely Ajánlat megtalálható a
RIME Store-ban, nem biztos, hogy az valamennyi államban elérhető valamely RIME Store-ból.
A RIME fenntartja a jogát arra, hogy saját belátása szerint kizárja vagy más módon korlátozza
bármely Ajánlat elérhetőségét olyan személy vagy társaság részére, amely meghatározott
államban vagy földrajzi helyen található, és hogy az ilyen tilalmak vagy korlátozások végrehajtása
érdekében az Ön államának vagy földrajzi helyének a meghatározására technológiákat használjon,
illetve felhasználja az Ön és/vagy az Ön készüléke történetével kapcsolatos információkat. A
fentiek korlátozása nélkül, az Ajánlatok csak olyan államokban tölthetőek le, telepíthetőek és/vagy
használhatóak, amelyek vonatkozásában azt a Kereskedő Szerződése (amint az az alábbiakban
meghatározásra került) lehetővé teszi, vagy egyébként azt az Eladó más módon meghatározza. InApp Termékek csak azokban az államokban elérhetőek, amelyekben a RIME Store Ajánlat,
amelyen keresztül az In-App Termék elérhető, is elérhető az Ön részére.

(d)

Kiskorúak. Az Ajánlatokat olyan személyek részére szánták, akik megfelelő képességgel és
jogosultsággal rendelkeznek arra, hogy jogszerűen hozzájáruljanak adataik megadásához és

szerződések megkötéséhez. Ön egyetért azzal, hogy ellenőrzi és felelősséggel tartozik a RIME
Store kiskorúak által történő mindennemű használatáért és In-App Termékek vásárlásáért, amelyre
az Ön nevében, vagy az Ön fiókján keresztül került sor.
(e)

Szolgáltatók. A RIME különböző szolgáltatókat, beleértve a RIM Vállalkozáscsoport tagjait,
vehet igénybe annak érdekében, hogy hosztolással, működtetéssel, vagy teljesítéssel kapcsolatos,
illetve más szolgáltatásokat nyújtsanak a RIME Store(ok) és a BlackBerry Fizetési Szolgáltatás
vonatkozásában ("Szolgáltatók").

(f)

Harmadik Fél MoR. Az Ön és az Ön Jogosult Felhasználói részére a RIME teszi elérhetővé a
RIME Store(oka)t, ugyanakkor nem minden RIME Store, Kiosk vagy In-App Termék értékesítése
esetén a RIME a MoR (Tényleges Értékesítő). A Harmadik Fél MoR-ok a RIME Store-ban
történő vásárlás időpontjában vagy valamely In-App Termék megvásárláskor kerülnek
azonosításra, Harmadik Fél Szolgáltatást nyújtanak az Ön részére, és további szerződési feltételek
elfogadásán felül azt is előírhatják, hogy a vásárlás lebonyolítása érdekében meghatározott fizetési
szolgáltatóval, pl. a Pay Pay Inc.-el rendelkezzen fiókkal.

(g)

Kereskedő Szerződése. Az Ön részére valamely RIME Store-ban értékesített Ajánlat felhasználási
jogaira, beleértve az olyan Ajánlatokhoz való hozzáférés és felhasználás jogát is, amelyek
szolgáltatásnak minősülnek, az a végfelhasználói megállapodás irányadó, amely az Ajánlat része
("Kereskedői Szerződés"). Ha egy Ajánlattevő Kereskedő nem csatol Kereskedői Szerződést az
Ajánlat vonatkozásában, akkor Ön egyetért azzal, hogy az Ajánlat Ön általi felhasználására olyan
szerződés vonatkozik, amelynek feltételei megegyeznek a jelen Megállapodás feltételeivel, mintha
az Ajánlat olyan Szoftver vagy RIM Szolgáltatás lenne (amelyik alkalmazandó), amely az Ön
BlackBerry Megoldásának a része, az alábbi eltérésekkel: i) úgy kell tekinteni, hogy az
Ajánlattevő Kereskedő a licenciába adó vagy szolgáltató, amelyik alkalmazandó, ii) az Ajánlatot a
RIME vagy leányvállalatai úgy biztosítják "AHOGY VAN" és "AMINT ELÉRHETŐ",
mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos feltétel, jóváhagyás, garancia, kijelentés vagy szavatosság
nélkül; és iii) amint az Ön és a RIME esetében, a jelen Megállapodás felelősség kizárásai és
korlátozásai, valamint visszatérítésre vonatkozó szabályai a megfelelő típusú harmadik fél
Ajánlatra, és nem a Szoftverre vagy RIM Szolgáltatásra vonatkoznak.

(h)

Az Ajánlatok Nem Viszonteladás, hanem a BlackBerry Hordozható Készüléken való Személyes
Felhasználás Céljára Szolgálnak. Nem érintve a meghatározott Ajánlatra alkalmazandó
szerződésben meghatározott szerződési feltételeket, Ön egyetért azzal és kijelenti, hogy Ön
kizárólag a saját személyes felhasználása céljára szerzi meg az Ajánlatokat, és nem eladás, illetve
viszonteladás céljából, és hogy Ön az olyan Ajánlatokat, amelyek szoftver alkalmazások, csak
valamely Hordozható Készüléken működő RIM tulajdonában lévő szoftver platformra tölt le,
telepít és/vagy használ.

(i)

Korlátozott Támogatás. Valamely RIME Store, vagy a RIME Store-ban elérhető Harmadik Fél
Dolog és Harmadik Fél Szolgáltatás vonatkozásában a RIME kötelezettséget vállal arra, hogy: (a)
korlátozott támogatási szolgáltatást nyújtson kizárólag a Szoftver vagy Harmadik Fél Dolog
letöltésével kapcsolatos problémák vonatkozásában; és (b) front line támogatási szolgáltatást
biztosítson olyan technikai problémák esetében, amelyeket olyan BlackBerry Hordozató Készülék
Szoftver vonatkozásában tapasztal, amely lehetővé teszi a RIME Store-ba való belépést és annak a
használatát. Kérjük, tekintse meg a megfelelő RIME Store weboldalát annak érdekében, hogy
meggyőződjön arról, hogy jelenleg milyen támogatási szolgáltatások elérhetőek.

(j)

Fizetett Frissítések. Bizonyos esetben a RIM valamely RIM Szolgáltatás vagy Szoftver példány
alap vagy időleges verzióját bocsáthatja az Ön rendelkezésre vagy a készüléken, amint az átadásra

kerül, vagy valamely RIME Store-ban, ugyanakkor előírhatja azt, hogy vásárolja meg a RIM
Szolgáltatás vagy Szoftver frissített verzióját (vagy a RIM Szolgáltatás frissített előfizetését) annak
érdekében, hogy további funkciókat szerezhessen meg, vagy hogy a kezdeti időtartam után
használhassa a RIM Szolgáltatást vagy Szoftvert.
(k)

A MoR és a RIME Felelőssége a Harmadik Fél Dolgokért vagy Harmadik Fél Szolgáltatásokért.
Sem a Harmadik Fél MoR-ok, sem a RIME nem rendelkezik technikai szakértelemmel a RIME
Store(ok)ban elérhetővé tett Harmadik Fél Dolgok vagy Harmadik Fél Szolgáltatások
vonatkozásában. Az Ajánlattevő Kereskedők felelősek saját Ajánlataik tekintetében a szavatosság
és a támogatás biztosításáért. Ön a jogosultja az Ajánlattevő Kereskedő Ajánlatára vonatkozó
szavatosságnak (garanciának), ha létezik ilyen. A szavatosság (garancia) Ajánlattevő
Kereskedőnként, sőt adott Ajánlattevő Kereskedő esetében államonként is eltérő lehet. Vizsgálja
meg az Ajánlattal átadott megfelelő dokumentációt vagy a Kereskedő Szerződését annak
érdekében, hogy megtudja, hogy milyen támogatást biztosít az adott Ajánlattevő Kereskedő
valamely Ajánlat tekintetében, és hogy megismerje a támogatásra és szavatosságra vonatkozó
jogait. Kivéve, ha másként állapodtak meg vagy ha azt jogszabály előírja, az Ajánlat tekintetében
biztosított szavatosság (garancia) csak Önre vonatkozik azon feltevés alapján, hogy Ön
felhasználó, és nem viszonteladó az adott Ajánlat tekintetében. Kivéve és olyan mértékben, ahogy
és amilyen mértékben azt jogszabály, vagy a MoR meghatározott Harmadik Fél Dologra vagy
Harmadik Fél Szolgáltatásra vonatkozó visszaküldési szabályzata (ha van ilyen) kifejezetten
előírja, sem a MoR-ok, sem RIME, akár saját nevében, akár valamely MoR Szolgáltatójaként jár
el, nem köteles semmilyen működtetési vagy technikai támogatást vagy visszatérítést biztosítani a
RIME Store-ban elérhetővé tett Harmadik Fél Dolog vagy Harmadik Fél Szolgáltatás
vonatkozásában.

(l)

Visszatérítés vagy Szavatossági Jogok. Ha a RIME a jelen Megállapodás feltételeire tekintet
nélkül az Ön államának jogszabályai alapján valamely Ajánlat tekintetében köteles további
visszatérítési vagy szavatossági jogokat biztosítani, a RIME ezeket a jogokat az alkalmazandó jog
rendelkezéseinek megfelelően nyújtja Önnek, és, ha megengedett, a RIM jogosult úgy dönteni,
hogy egy vagy több alternatív RIM Terméket, Szoftvert, RIM Szolgáltatást, Harmadik Fél Dolgot,
vagy Harmadik Fél Szolgáltatást biztosít.

(m)

In-App Termékek és BlackBerry Fizetési Szolgáltatás. A BlackBerry Fizetési Szolgáltatás
lehetővé teszi az Ajánlattevő Kereskedők számára azt, hogy az Ön részére Harmadik Fél
Szoftverből vagy Szoftverből tegyenek digitális terméket vagy szolgáltatást elérhetővé. Ön
tudomásul veszi, hogy a harmadik fél In-App Termékek nem a RIME szervereken kerülnek
tárolásra, nem a RIME Store-on keresztül kerülnek forgalmazásra, és Ön egyetért azzal, hogy az
ilyen In-App Termékek tekintetében az Ajánlattevő Kereskedő, és nem RIME felelős az In-App
Termékekre vonatkozó megrendelés teljesítéséért és azok Ön részére történő átadásáért.

10.
My World. Ha egyszer Ön a RIM Szolgáltatáson vagy Harmadik Fél Szolgáltatáson keresztül letöltött
bármely Szoftvert vagy Harmadik Fél Dolgot, akkor azért Ön felel, és sem a RIME, sem leányvállalatai nem
felelnek az Ön tekintetében az ilyen anyag elvesztéséért, sérüléséért, vagy károsodásáért. A My World szolgáltatás
lehetővé teszi az Ön számára egyes Szoftverek vagy Harmadik Fél Dolgok törlését az Ön Hordozható Készülékéről,
majd újbóli telepítését, amelynek a részleteit a My World akkor hatályos szabályai tartalmazzák. Ön tudomásul
veszi és egyetért azzal, hogy a My World jellemzői és a vonatkozó szabályai időről időre változhatnak, és egyetért
azzal, hogy betartja a későbbiekben alkalmazandó aktuális szabályokat.

11.
Szellemi Tulajdon. Sem Ön, sem az Ön Jogosult Felhasználói nem szereznek a jelen Megállapodás
egyetlen rendelkezése alapján sem az Ön BlackBerry Megoldása, vagy annak bármely része, beleértve a jelen
Megállapodás alapján a RIM, leányvállalatai vagy megfelelő szállítóik által a RIM Szolgáltatás részeként elérhetővé
tett Tartalmat is, vonatkozásában semmilyen tulajdonjogot, jogcímet vagy érdekeltséget szellemi vagy más tulajdon
vonatkozásában, szabadalmat, formatervezési mintát, védjegyet, szerzői jogot, adatbázishoz fűződő jogot vagy
bármilyen jogot bizalmas információ vagy üzleti titok tekintetében. Ön kizárólag olyan felhasználási jogokat szerez
az Ön BlackBerry Megoldása, annak bármely része, vagy a RIM Szolgáltatás útján elérhetővé tett Tartalom
vonatkozásában, amelyet a jelen Megállapodás, a kapcsolódó Dokumentáció, vagy a RIM és az Ön között létrejött
külön írásbeli megállapodás kifejezettem biztosít az Ön részére. A jelen Megállapodás nem biztosít jogcímet
és/vagy bármely birtoklási jogot a RIM Termék(ek) tekintetében (ha van ilyen), és a Béta Hardver vonatkozásában
Ön semmilyen jogot nem szerez. A jelen Megállapodásban kifejezetten nem biztosított jogok kifejezetten
fenntartásra kerültek. A félreértések elkerülése végett, tekintet nélkül a jelen Megállapodás más rendelkezéseire, a
jelen Megállapodásban a Szoftver tekintetében biztosított szabadalmi felhasználási jog semmilyen esetben sem
terjed ki, illetve terjeszthető ki, bármely Harmadik Fél Dolog vagy Harmadik Fél Szolgáltatás önálló vagy az Ön
BlackBerry Megoldásával együttesen történő használatára, és a fentiek korlátozása nélkül, a jelen Megállapodással
megadott licenciák nem értelmezhetőek úgy, hogy azok alapján bármely Harmadik Fél Szolgáltatás vagy Harmadik
Fél Dolog szállítója képes legyen sikeresen állítani, hogy az ilyen Harmadik Fél Szolgáltatások vagy Harmadik Fél
Dolgok akár önálló, akár a BlackBerry Megoldással összefüggő felhasználása a RIM szabadalma alatt került
licenciába adásra, önmagában azért, mivel a Szoftvert a jelen Megállapodás alapján licenciába adták. A Szoftvert és
a Szoftverről Ön által készített másolatokat csak licenciába adták az Ön részére, és nem értékesítették azokat Önnek;
a Szoftver, a teljes Dokumentáció, és bármely a RIM Szolgáltatás részeként a RIM vagy leányvállalata által Önnek
biztosított Tartalom és bármely oldal, amelyen keresztül a RIM Szolgáltatásokhoz hozzáfér, Kanada, az Egyesült
Államok joga és nemzetközi szerzői jogi és szabadalmi egyezmények védelme alatt áll. A szellemi tulajdon
megsértése súlyos polgári és büntetőjogi jogkövetkezménnyel járhat. Ön kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a jelen
Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a RIM-et és a RIM Szolgáltatás Tartalmának szolgáltatóit
jogorvoslati jogaik gyakorlásában, illetve abban, hogy bármelyen jogorvoslati eszközt, jogot igénybe vegyenek,
beleértve az ideiglenes intézkedést is, amelyre RIM vagy a Tartalom szolgáltatói bármely alkalmazandó jog alapján
jogosultak üzleti titkuk, szellemi vagy más tulajdonjoguk védelme érdekében.
12.
Export, Import és Felhasználási Korlátozások, valamint az Egyesült Államok Kormányzatának Licenciái.
Ön egyetért azzal, hogy a RIM Termékek és a Szoftver titkosítási technológiát tartalmazhatnak, és hogy nem
kerülhet sor a RIM Termékek és Szoftver exportálására, importálására, felhasználására, átruházására, vagy reexportálására, kivéve úgy, ha betartják az alkalmazandó jogszabályokat és a megfelelő kormányzati szervek
döntéseit. Ön ezennel kijelenti és szavatol azért, hogy (A) legjobb tudása szerint Ön az alkalmazandó jog szerint
jogosult RIM Termékeket és Szoftvert vásárolni/átvenni; (B) Ön nem használja a RIM Termékeket és Szoftvert arra,
hogy vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyvert, vagy rakéta szállító rendszerüket, vagy olyan anyagot vagy
berendezést, amely felhasználható az ilyen fegyverekben vagy rakéta szállító rendszerükben, fejlesszen, előállítson,
kezeljen (működtessen), karbantartson, tároljon, felderítsen, azonosítson, vagy terjesszen, továbbá a RIM
Termékeket és Szoftvert olyan személy vagy társaság részére eladni vagy exportálni, amelyek a fenti tevékenység
valamelyikében érintettek, illetve azt végzik; és (C) Ön gondoskodik arról, hogy a Jogosult Felhasználók a RIM
Terméket és a Szoftvert a fenti korlátozások betartásával használják. Tekintet nélkül bármely harmadik személlyel
kötött megállapodásra vagy a jogszabályokra és egyéb szabályokra, ha Ön az Egyesült Államok kormányzati szerve,
abban az esetben az Ön Szoftverrel kapcsolatos jogai nem tágabbak annál, mint ami a jelen Megállapodásban
meghatározásra került, kivéve, ha RIM ezzel kifejezetten egyetértett egy a RIM és Ön által kötött olyan írásbeli
megállapodásban, amelyet a RIM részéről vagy a 'Chief Operating Officer' (működésért felelős vezető) vagy a
'Chief Executive Officer' (ügyvezető) írt alá.
13.
Biztonság, Fiókok és Jelszavak. Ön teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy megfelelő biztonsági
intézkedéseket tegyen az Ön BlackBerry Hordozható Készülékéhez, és az azzal használt számítógépes rendszerhez
való hozzáférés ellenőrzése tekintetében. A fentiek korlátozása nélkül, Ön egyetért azzal, hogy erős jelszót választ,
és hogy bizalmasan és biztonságosan kezeli azokat a jelszavakat, amelyekkel a BlackBerry Megoldáshoz, vagy azok

bármely részéhez hozzáfér, beleértve azoknak a fiókoknak a jelszavát is, amelyeket az Ön BlackBerry Megoldásával
összefüggésben hozott létre. Ön továbbá egyetért azzal, hogy Ön felel minden olyan tevékenységért, amelyet a
jelszava felhasználásával, vagy az Ön fiókjában vagy azon keresztül végeznek, beleértve minden pénzügyi díjat
(fizetési kötelezettséget) vagy más, ilyen tevékenységgel kapcsolatban felmerült felelősséget. Ön egyetért azzal, és
kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti RIM-et úgy, hogy felveszi a RIM Ügyfélszolgálattal (RIM
Customer Support) a kapcsolatot (az elérhetőségre vonatkozó adatok a www.blackberry.com/support oldalon
találhatóak). Az ilyen tájékoztatás kézhezvételét követően a RIM jogosult megtenni az általa szükségesnek tartott
intézkedéseket, de nem köteles arra, hogy bármilyen intézkedést tegyen. Ön egyetért azzal, hogy a RIM fentieknek
megfelelő tájékoztatása nem mentesíti Önt a jelszavának felhasználásával, vagy az Ön fiókjában, fiókján keresztül
tanúsított magatartással kapcsolatos felelősség alól.
14.

Készülékcsere, vagy Elveszített/Ellopott Készülékek; Biztonsági Mentés/Törölt Adatok
(a)

Elveszített/Ellopott Készülékek. Ha az Ön számára úgy tűnik, hogy ellopták az Ön Hordozható
Készülékét, vegye fel a kapcsolatot a helyi bűnüldöző szervekkel. Ha elveszett az Ön Hordozható
Készüléke, vagy úgy gondolja, hogy azt ellopták, és Ön olyan RIM Szolgáltatásra regisztrált az
Ön Hordozható Készülékével, mint a BlackBerry Protect, amely készülék helymeghatározási,
adatzárolási és eltávolítási funkciókkal rendelkezik, akkor használja a RIM Szolgáltatást az Ön
Hordozható Készüléke helyének a meghatározására, vagy távolról törölje vagy zárolja/zárja le azt,
illetve kísérelje meg a fentieket. A fentiekre tekintet nélkül, és a 22. szakaszban meghatározott
általános felelősség korlátozásokat nem érintve, a RIM és leányvállalatai nem tudják biztosítani:
(i) a földrajzi helyre vonatkozó, vagy bármely olyan adat elérhetőségét, pontosságát, teljességét,
megbízhatóságát vagy időszerűségét, amely a földrajzi hely alapú szolgáltatáson keresztül
elérhető; vagy (ii) a távolról történő törlés, zárolás/lezárás vagy a szolgáltatás más funkciójának
sikeres végrehajtását, mivel az igény felmerülése idején sem az Ön Hírközlési Szolgáltatója által
nyújtott Hírközlési Szolgáltatás lefedettsége, elérhetősége, az Ön Hordozató Készülékének
állapota, és a rendszer tartalékai sem ismertek.

(b)

Biztonsági Mentés/Törölt Adatok. Feltéve, hogy Ön rendelkezi a szükséges jogokkal és
felhatalmazással, a RIM azt ajánlja, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot valamennyi
e-mailről, Tartalomról és az Ön által megszerzett Harmadik Fél Szolgáltatásról, és/vagy az Ön
Hordozható Termékén található minden más adatról, tekintettel arra, hogy számos esetben az
ilyen adatokat a RIM vagy a RIM nevében más nem tárolja, és ezekről nem készít biztonsági
mentést. Ha Ön bármely okból átruházza az Ön Hordozható Készülékét (amint azt a jelen
Megállapodás lehetővé teszi), beleértve azt is, ha javítás céljára adja át azt, ha nem távolítja el,
illetve törli le az Ön Hordozható Készülékéről az Ön Hordozható Készüléken található adatokat,
vagy nem távolítja el a bővíthető memóriát, ezek az adatok hozzáférhetővé válnak azon személy
számára, aki a Hordozható Készülék birtokába kerül. Ha az Ön Hordozható Készülék visszakerül
Önhöz azt követően, hogy letörölték és leszállították azt, például a javítást követően, ebben az
esetben Önnek kell újra telepítenie azokat a szoftvereket, amelyeket eredetileg nem biztosítottak a
Hordozható Készülékkel.

(c)

Készülék Leválasztása. Egyes RIM Szolgáltatások, mint például a BlackBerry Protect vagy
a BlackBerry Internet Szolgáltatás, lehetővé tehetik az Ön számára, hogy az Ön Hordozható
Készülékét leválassza az ilyen RIM Szolgáltatásokról. Ha az Ön Hordozható Készüléke
elveszett, ellopták, vagy azt bármely okból átruházta, illetve ha nem kívánja azt, hogy az Ön
Hordozható Készüléke és valamely RIM Szolgáltatás továbbra is összekapcsolódjon, az Ön
felelőssége az, hogy az Ön Hordozható Készülékét leválassza az ilyen RIM Szolgáltatásról.

15.
Üzleti Titok és a Visszafejtés Tilalma. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy az Ön BlackBerry Megoldását
(a) RIM és/vagy a RIM Vállalkozáscsoport tagjai jelentős időbeli és anyagi ráfordítással fejlesztették ki; és, hogy

(b) a RIM Termékek, RIM Szolgáltatások, a Szoftver, valamint az ahhoz tartozó CAL-ok, beleértve a Béta
Termékeket is, bizalmas információt tartalmaznak, beleértve RIM, a RIM Vállalkozáscsoport tagjai vagy a szállítóik
üzleti titkát. A fentiek általánosságának a korlátozása nélkül, Béta Termékek esetében az üzleti titok/bizalmas
információ többek között magába foglalja a Béta Termék megjelenését, kinézetét és a használati élményt (look and
feel), teljesítményt, specifikációkat, továbbá a szoftver vagy hardver tulajdonságait és funkcióit, amely
információkat Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói nem vitathatnak meg, illetve nem hozhatnak nyilvánosságra
semmilyen módon mindaddig, amíg a nyilvános forgalmazást a RIM nem kezdte meg. Ön a jelen Megállapodás
alapján nem jogosult arra, hogy a Szoftver, RIM Szolgáltatás, Harmadik Fél Dolgok vagy Harmadik Fél
Szolgáltatások forráskódját megszerezze RIM-től, leányvállalataitól vagy kereskedőitől. Kivéve és olyan
mértékben, amilyen mértékben RIM tekintetében a jogszabályok kifejezetten tiltják az alábbi tevékenységek
megtiltását, Ön egyetért azzal, hogy sem Ön, sem az Ön Jogosult Felhasználója nem módosítja, adaptálja, készít
azok alapján származékos művet, illetve fordítja, rondítja a Szoftvert és/vagy a kapcsolódó CAL-okat, vagy a
Harmadik Fél Dolgokat, illetve Harmadik Fél Szolgáltatásokat, illetve nem Fejti Vissza azokat, és a fentieket nem
kísérli meg, továbbá semmilyen harmadik személynek nem engedélyezi ezeket (hallgatólagosan sem), illetve nem
bátorít erre. A jelen Megállapodás vonatkozásában a "Visszafejtés" jelenti bármely adat, szoftver (beleértve az
interfészeket, protokollokat és bármely más adatot, amelyek olyan programokban találhatóak vagy olyan
programokkal együtt használnak, amelyek technikailag szoftver kódok lehetnek, vagy nem), továbbá szolgáltatás
vagy hardver visszafejtését, fordítását, szétbontását, szétszerelését, titkosítás feloldását (beleértve bármely
vonatkozásban a "RAM/ROM vagy állandó tároló dömpingelését", "kábeles vagy vezeték nélküli kapcsolat
kiszimatolását", vagy "Black Box" visszafejtést), vagy bármely olyan módszert vagy eljárást, amely alkalmas
bármely információ, adat vagy szoftver megszerzésére és adott formából emberileg olvasható formába történő
alakítására.
16.
Hatály. A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor Ön (a bevezető rendelkezésekben
meghatározottak szerint) elfogadja azt (magára nézve kötelezőnek ismeri el rendelkezéseit) és mindaddig hatályban
marad, amíg az a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint meg nem szűnik.
17.

Jogorvoslat és Felmondás/Megszüntetés.

A RIM a jelen Megállapodás alapján a RIM-et megillető más jogokon vagy jogorvoslatokon felül az alábbiakra is
jogosult:
(a)

Ha Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználói megsértik a jelen Megállapodást, akkor a RIM vagy
ügynökei jogosultak megtenni az általuk szükségesnek tartott intézkedéseket, de nem kötelesek
arra. Ilyen intézkedés lehet többek között a Tartalom ideiglenes vagy állandó eltávolítása, az
Internetes adatátvitel részleges vagy teljes blokkolása, és/vagy az Ön teljes BlackBerry
Megoldásának, vagy valamely részének, továbbá az Ön BlackBerry Megoldásával együtt használt
bármely Harmadik Fél Dolognak az azonnali hatályú felfüggesztése vagy megszüntetése.

(b)

A RIM a jelen Megállapodásban meghatározott vagy jogszabály alapján fennálló jogain,
jogorvoslati lehetőségein felül; (i) jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Megállapodást és
bármilyen más olyan az Ön és a RIM között létrejött licencia megállapodást, amely az Ön
BlackBerry Megoldása vonatkozásában jött létre és amelyet Ön vagy az Ön Jogosult
Felhasználója a Szoftverrel használ, ha megszegi a jelen Megállapodást, bármilyen hatályos
Kiegészítést, vagy más szerződést, amelyet a RIM-mel vagy egy leányvállalatával kötött, bármely
esedékes díj megfizetésének elmulasztása esetén, ha arra az esedékessé válás időpontját követő
harminc (30) napon belül nem került sor; és/vagy (ii) jogosult megszüntetni az Ön BlackBerry
Megoldásával kapcsolatban bármely RIM Szolgáltatás(ok) nyújtását Ön, illetve az Ön Jogosult
Felhasználója részére. Ha Ön a RIM részére pontos elérhetőséget adott meg, akkor a RIM ésszerű
intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy értesíti Önt a felmondásról.

(c)

Ha valamely BlackBerry Hordozható Szoftvert arra terveztek, hogy lehetővé tegye azt, hogy Ön
meghatározott Harmadik Fél Szolgáltatáshoz férjen hozzá, és az ilyen Harmadik Fél Szolgáltatást
bármely okból nem teszik már az Ön részére elérhetővé, RIM jogosult, de nem köteles az Ön
BlackBerry Hordozható Szoftverére vonatkozó felhasználási licenciáját bármikor értesítés nélkül,
vagy az Ön értesítésével felmondani; ugyanakkor, ha az lehetséges, akkor a RIM üzletileg ésszerű
erőfeszítéseket tesz azért, hogy felmondást küldjön az Ön részére. Ha Ön az ilyen BlackBerry
Hordozható Szoftverért fizetett a RIM részére, és nem szegte meg a Megállapodást (nincs
szerződésszegésben), akkor Ön jogosult lehet arra, hogy visszakapja a RIM részére az ilyen
BlackBerry Hordozható Szoftver tekintetében fizetett összeg egészét vagy egy részét, amint azt
RIM akkor hatályos és a BlackBerry Hordozható Szoftverre alkalmazandó visszatérítési
szabályzata meghatározza. Az ilyen licencia felmondása esetén az Ön kizárólagos jogosultsága, és
a RIM kizárólag felelőssége a fenti visszatérítés nyújtása az Ön részére, ha alkalmazandó.

(d)

A fentieken felül RIM jogosult a jelen Megállapodást felmondani és/vagy a RIM Szolgáltatás(ok)
nyújtását azonnali hatállyal megszüntetni anélkül, hogy ezért Önnel vagy az Ön Jogosult
Felhasználójával kapcsolatban bármilyen felelősség terhelné, ha RIM az alkalmazandó
jogszabályok, rendeletek, bírósági vagy hatósági határozat vagy rendelkezés alapján
akadályoztatva van a RIM Szolgáltatás vagy a RIM Szolgáltatás bármely részének nyújtásában,
vagy ha valamilyen kormányzati (közigazgatási) szerv azt jelzi, hogy RIM nem jogosult a RIM
Szolgáltatást, vagy annak valamely részét nyújtani. A jelen Megállapodás egyetlen rendelékezése
sem értelmezhető úgy, hogy RIM köteles lenne mentességet kérni bármely jogszabály, rendelet,
korlátozás alól, vagy valamilyen ítélet tekintetében jogorvoslattal élni. Ha az lehetséges, akkor a
RIM ésszerű erőfeszítéseket tesz azért, hogy harminc (30) napos felmondási idővel, az Ön
értesítésével mondja fel vagy szüntesse meg a Fizetett RIM Szolgáltatás nyújtását.

(e)

Kivéve, ha a jelen Megállapodás másként rendelkezik, a RIM semmilyen tekintetben nem tartozik
felelősséggel Önnek, illetve az Ön Jogosult Felhasználójának a jelen Megállapodás, vagy a jelen
Megállapodás alapján, annak megfelelően biztosított jogok és felhasználási jogok felmondása
tekintetében.

(f)

A jelen Megállapodás RIM általi bármely felmondása anélkül is hatályos, hogy a RIM bármilyen
bírósági vagy közigazgatási hozzájárulást, jóváhagyást vagy határozatot szerezne az Ön
államában.

(g)

Amennyiben Ön bármilyen módon megsérti, vagy jogosultatlanul használja RIM üzleti titkát,
szellemi tulajdonjogát (jogosultságát), vagy más tulajdonjogát (együttesen: "IP jogsértés") és a
magyar bíróság nem képes, vagy nem hajlandó ideiglenes intézkedést elrendelni az IP jogsértés
megszüntetése érdekében, Ön elismeri, hogy RIM az ilyen IP jogsértés fennállása (időtartama)
alatt napi 5000 dollár kötbérre jogosult, amelyet Ön köteles megfizetni.

18.
Felmondás / Megszűnés Következménye. A jelen Megállapodás, vagy bármely RIM Szolgáltatás Ön
részére történő nyújtásának bármely okból történő megszűnése esetén, vagy ha megszűnik az előfizetése, illetve ha a
Szoftver vagy RIM Szolgáltatás ingyenes kipróbálásának időtartama letelt, vagy ha egy Béta Termék Teszt
Időtartama letelt vagy azt felmondják: (a) Ön azonnal felhagy a Szoftver és RIM Szolgáltatások minden
használatával, vagy abban az esetben, ha a jelen Megállapodás nem került felmondásra, akkor azon Szoftver vagy
(RIM Szolgáltatás esetén) RIM Szolgáltatás használatával, amely tekintetében a licenciát felmondták vagy az lejárt,
és visszajuttatja a Szoftver minden példányát, illetve Béta Termék esetében valamennyi Béta Hardvert, amely az Ön
és/vagy az Ön Jogosult Felhasználója birtokában van vagy amelyek felett rendelkezési joguk van; és (b) RIM az Ön
értesítése nélkül jogosult az ilyen Szoftverre és/vagy RIM Szolgáltatásra érkező vagy abból indított adatforgalom
megakadályozására. Ha megszűnik valamelyik fiókja, amellyel RIM tekintetében rendelkezett, azzal Ön
felhatalmazza RIM-et arra, hogy az Ön értesítése nélkül RIM töröljön bármely fiókkal összefüggő fájlt, programot,

adatot és e-mailt. Ön az érintett Szoftver, RIM Szolgáltatás és Harmadik Fél Dolgok vonatkozásában a felmondás
hatályba lépésének napjáig felel valamennyi vonatkozó díj megfizetéséért, beleértve az Ön által engedélyezett
fizetési módon terhelt összegeket is. Ha RIM a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondja azt,
Ön köteles RIM részére valamennyi olyan díjat (beleértve az ésszerű ügyvédi megbízási díjat és költségeket) és
vonatkozó kiadást megtéríteni, amely RIM fenti jogának gyakorlásával összefüggésben RIM tekintetében felmerült.
A fentiekre tekintet nélkül, előfordulhat, hogy a Szoftver természetére való tekintettel lehetetlen a Szoftver
visszajuttatása, mivel a Szoftver az Ön tulajdonában lévő hardverre került integrálásra (pl. a Hordozható Készülékre)
és/vagy a Szoftver asztali számítógépre vagy szerverre lett telepítve, és így nem tudna mást visszajuttatni, mint a
Szoftver reprodukcióját. A fenti esetekben kérjük további utasítás végett vegye fel a kapcsolatot RIM-mel az alábbi
e-mail címen: legalinfo@rim.com.
19.
Mentesség/Felelősség. Ön köteles mentesíteni, és kártalanítani RIM-et, a RIM Vállalkozáscsoport tagjait,
RIM leányvállalatait, szállítóit, jogutódait, ügynökeit, hivatalos kereskedőit és engedményeseit, továbbá ezek vezető
tisztségviselőit, tisztségviselőit, munkavállalóit és független szerződéses partnereit (beleértve a Hírközlési
Szolgáltatókat is) (a továbbiakban a fenti személyek egyenként "RIM Mentesített Fél") minden olyan kár, veszteség,
költség vagy kiadás tekintetében (beleértve az ésszerű ügyvédi munkadíjat és költségeket is), amely valamely RIM
Mentesített Fél tekintetében felmerült, és bármely RIM Mentesített Fél kérésére saját költségére megvédeni a RIM
Mentesített Felet bármilyen, ellene felhozott követeléssel szemben vagy eljárásban, az alábbiakkal kapcsolatban: (a)
szabadalom, vagy más szellemi tulajdon illetve jogosultság megsértése, amely annak következtében merült fel, hogy
valamely eszközt (kivéve a BlackBerry Hordozható Készüléket), rendszert vagy szolgáltatást az Ön BlackBerry
Megoldásával, vagy annak bármely részével együtt használták, vagy kombinálták; vagy (b) a jelen Megállapodás,
illetve annak Kiegészítésének Ön általi megsértése. Valamely a RIM-et megillető, a jelen Megállapodásban
meghatározott, vagy jogszabály alapján fennálló jogorvoslati jog gyakorlása nem zárja ki más jogorvoslati jog
gyakorlását; a jogorvoslati jogok együtt is gyakorolhatóak.
20.

Korlátozott szavatosság.
(a)

Szoftver.
(i)
Amennyiben a kézhezvételtől számított kilencven (90) napon belül ("Garanciális
Időtartam"), a Szoftver a RIM vagy a RIM hivatalos kereskedője által szolgáltatott
formájában nem alkalmas az Ön BlackBerry Megoldásának egyéb, nem módosított
részeivel való együttes, a Szoftver adott típusára és verziójára alkalmazandó
Dokumentációban meghatározott használata során a szokásos végfelhasználói
Dokumentációban leírt funkciók ("Specifikációk") megvalósítására; akkor a RIM
saját döntése alapján és választása szerint vagy ésszerű erőfeszítéseket tesz a hiba
kijavítására, vagy más hibaelhárító megoldást kínál Önnek (a javítást vagy a
hibaelhárító megoldást a RIM több lehetőség közül, ésszerű mérlegelése alapján,
egyet kiválasztva nyújthatja Önnek, ideértve az Ön részére nyújtott telefonos vagy email útján történő ügyfélszolgálatot (támogatást), általánosan elérhető szoftver
javításokat vagy kiadványokat, a RIM weboldalán vagy bármely más módon, amint
arról RIM tájékoztatja Önt); vagy a RIM visszatéríti Önnek a kérdéses Szoftverért
fizetett egyszeri díjat, ha Ön a Szoftver használatával felhagy, és a médiumokat,
amelyeken a Szoftvert az Ön rendelkezésére bocsátották, a teljes csomagolással
együtt, az általános garanciális visszaküldési eljárás szabályainak megfelelően
(amely Hírközlési Szolgáltatóján keresztül, ha ez alkalmazandó, vagy a vásárlás
helyén történhet) a Garanciális Időtartamon belül a vásárlás bizonyítékával együtt
visszajuttatja RIM részére.
(ii)
A jelen Megállapodásban foglalt bármely rendelkezés ellenkező értelmű kikötése
ellenére is, Ön a frissítéseket (update), átfogó javításokat (upgrade) és Béta
Szoftvereket ingyenesen kapja, "AHOGY VANNAK" alapon, mindenféle garancia
vagy szavatosság nélkül.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Azokra a frissítésekre és upgrade-ekre, amelyekért Ön külön licencia díjat fizetett, a
fenti kilencven (90) napos garancia vonatkozik, amelynek kezdőnapja az a nap,
amikor Ön valamely Szoftver upgrade-jét kézhez veszi.
A fenti kötelezettség nem alkalmazható vagy érvényesíthető, ha a Szoftver az alábbi
okok bármelyike miatt nem működik a Dokumentációban meghatározottak szerint:
(A) a Szoftvert bármilyen olyan módon használja, amely nem felel meg valamely a
jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségének, illetve, ha az bármely
okból nem felel meg azon előírásoknak, ideértve a biztonsági utasításokat is,
amelyeket a RIM a Szoftver típusára és verziójára alkalmazandó Dokumentációban
meghatároz; vagy (B) ha a hibás működés vagy más probléma valamely hardverhez
(ideértve hibás Harmadik Fél Hordozható Készülékből eredő hibákat is), hálózathoz,
szoftverhez vagy kommunikációs rendszerhez köthető (a hibás BlackBerry
Készülékek kijavítására az ilyen RIM Termékekre vonatkozó garancia és/vagy
támogatási megállapodások irányadók); vagy (C) bármilyen külső ok befolyásolja a
Szoftvert, ideértve annak hordozóját (médiumot), amin keresztül a Szoftver
szolgáltatásra került, úgy, mint baleset, katasztrófa, elektromos kisülés, tűz, árvíz,
villámlás, víz vagy szél, a Szoftvertől különböző más szoftvernek tulajdonítható
hibák javításai, vagy a RIM által nem engedélyezett javítás vagy módosítás
következtében fellépő hiba.
Az egyértelműség kedvéért: amennyiben a vonatkozó jogszabályok másként nem
rendelkeznek, a jelen szavatosság az új Hordozható Készülékeken található
BlackBerry Hordozható (Készülék) Szoftverre vonatkozik, és nem vonatkozik a
használt vagy felújított Hordozható Készülékekhez tartozó BlackBerry Hordozható
(Készülék) Szoftverre.
Nem vonatkozik szavatosság a Szoftver további elemeinek ingyenes, másodlagos
beszerzésű letöltéseire, illetve az ingyenes BlackBerry Szerver Szoftverre.
Amennyiben az ilyen elemek bármelyike, az azt követő kilencven (90) napon belül,
hogy azt Ön (értelemszerűen) Hordozható Készülékére vagy számítógépére telepíti,
nem működik a Dokumentációjában foglaltaknak megfelelően, akkor Ön felveheti a
kapcsolatot a RIM-mel, a RIM pedig, amennyiben ilyen van, meghatározza az ilyen
Szoftverhez igénybe vehető támogatási formát (a támogatást a RIM ésszerű
mérlegelése alapján, több lehetőség közül egyet kiválasztva nyújthatja Önnek,
ideértve az Ön részére nyújtott telefonos vagy e-mail útján történő ügyfélszolgálatot
(támogatást), az általánosan elérhető szoftver javításokat vagy kiadványokat, RIM
weboldalán vagy bármely más módon, amint arról RIM tájékoztatja Önt).
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy, ha egy ilyen Szoftver arra szolgál, hogy
megkönnyítse az Ön hozzáférését Harmadik Fél Dolgokhoz vagy Harmadik Fél
Szolgáltatásokhoz, ÉS A RIMNEK KORLÁTOZOTT LEHETŐSÉGE LEHET,
VAGY EGYÁLTALÁN NINCS LEHETŐSÉGE AZ ILYEN HARMADIK FÉL
DOLGOK
VAGY
HARMADIK
FÉL
SZOLGÁLTATÁSOK
FUNKCIONALITÁSÁNAK, MŰKÖDÉSÉNEK VAGY NEM MŰKÖDÉSÉNEK
ELLENŐRZÉSÉRE, ÉS LEHETSÉGES, HOGY NEM KÉPES JAVÍTÁST VAGY
MÁS HIBAELHÁRITÓ MEGOLDÁST NYÚJTANI AZ ADOTT SZOFTVER ÖN
ÁLTAL FELTÁRT PROBLÉMÁJÁRA. RIM nem szavatol Harmadik Fél Dolgokért
vagy Harmadik Fél Szolgáltatásokért, és Ön az ilyen Harmadik Fél Dolgok vagy
Harmadik Fél Szolgáltatások tekintetében felmerült szavatossági igényekkel ezek
forgalmazóját keresheti meg. A szavatosság forgalmazónként eltérő lehet, sőt,
ugyanazon forgalmazó tekintetében államonként is változhat. Tanulmányozza a
releváns dokumentációt és a forgalmazó szerződését annak érdekében, hogy
megismerje azt, hogy a forgalmazó adott dolog vagy szolgáltatás tekintetében milyen

(viii)

(b)

támogatást biztosít, és melyek az Ön támogatással és szavatossággal kapcsolatos
jogai.
A jelen szakasz tartalmazza a RIM kizárólagos kötelezettségit és az Ön kizárólagos
jogosultságait a Szoftver bármely hiányossága, hibája, problémája, vagy a Szoftverre
vonatkozó, itt részletezett, szavatosság megsértése esetén.

Termék(ek). A RIM Termék(ek)re alkalmazandó korlátozott garancia ("Korlátozott
Termékgarancia"), ha van ilyen, a kapcsolódó Dokumentációban szerepel. A Korlátozott
Termékgarancia az egyedüli szavatosság (garancia) a jelen Megállapodás keretében
értékesített RIM Termékek tekintetében, és ez jelenti az Ön kizárólagos jogosultságát a RIM
Termékek tekintetében és a Korlátozott Termékgarancia rendelkezéseinek megsértése esetén.
A Béta Hardverek mindennemű garancia/szavatosság nélkül úgy kerülnek biztosításra,
"AHOGY VANNAK". A jelen Megállapodás "Vegyes Rendelkezések" (29. szakasz)
elnevezésű szakaszának alábbi alpontjai hivatkozás útján, annyiban módosítva, hogy a
Korlátozott Termékgaranciára alkalmazhatóak legyenek, a Korlátozott Termékgarancia
feltételeinek részét képezik: "Joglemondás Hiánya" (29. (b) szakasz), "Túlélő
Rendelkezések" (29. (c) szakasz), "Részleges Érvénytelenség" (29. (e) szakasz), "Nyelv" (29.
(f) szakasz), "Teljes Megállapodás" (29. (h) szakasz). Amennyiben a fent meghatározottak
szerint Ön jelzi, hogy a jelen Megállapodást elfogadja, azzal Ön elismeri, hogy a Korlátozott
Termékgaranciát elolvasta és annak rendelkezéseit elfogadta. Az egyértelműség kedvéért:
amennyiben a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a "Korlátozott
Termékgarancia" kizárólag az új RIM Termék(ek)re vonatkozik, és csak ennek a
szavatosságnak a maradéka (fennmaradó része), ha van, vonatkozik a felújított RIM
Termék(ek)re.

21.
Szavatosság Utáni Támogatás. Ha Ön a garanciális időtartamot követően kíván támogatást igénybe venni,
kérjük, forduljon a RIM-hez a sales@blackberry.com e-mail címen (vagy a http://www.blackberry.com/legal/
oldalon felsorolt egyéb helyen) vagy Hírközlési Szolgáltatójához. Ha a Szoftvert az Ön érdekében egy harmadik fél
szolgálja ki (host) ("Kiszolgáló Fél"), és Ön szeretné, hogy a Kiszolgáló Fél az Ön nevében támogatást kérjen a
RIM-től a Szoftverhez, akkor akár Önnek, akár a Kiszolgáló Félnek a Szoftver tekintetében az Ön Jogosult
Felhasználói számához szükséges, meghatározott elemeire vonatkozó támogatási szerződéssel kell rendelkeznie a
RIM-mel, és Önnek időről időre a sales@blackberry.com e-mail címre (vagy a http://www.blackberry.com/legal/
oldalon felsorolt egyéb helyre) küldött e-mail útján tájékoztatnia kell a a RIM-et az Ön érdekében kiszolgálta
Szoftverről (azonosítani kell azt), az Ön által licencelt példányok számáról, továbbá, értelemszerűen, a SRP ID-ról
és CAL-ról. Lehetséges, hogy az Ön BlackBerry Megoldásához kapcsolódó támogatás nem vehető igénybe egyes
Hírközlési Szolgáltatók útján.
22.

Felelősség kizárása.
EGYES ORSZÁGOK JOGA NEM ENGEDI A SZAVATOSSÁG, FELTÉTEL, HOZZÁJÁRULÁS,
GARANCIA, JÓTÁLLÁS, BIZTOSÍTÉK, VAGY KIJELENTÉSEK KORLÁTOZÁSÁT VAGY
KIZÁRÁSÁT FOGYASZTÓKKAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN, ÉS AMENNYIBEN ÖN
FOGYASZTÓ, LEHETSÉGES, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK, KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM
VONATKOZNAK.
(a)

Általános Szavatosság.
(i)
AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT
LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A JELEN MEGÁLLAPODÁS KIFEJEZETT
RENDELKEZÉSEIT
KIVÉVE,
MINDENFAJTA
FELTÉTELT,
HOZZÁJÁRULÁST, SZAVATOSSÁGOT, JÓTÁLLÁST, BIZTOSÍTÉKOT,
KIJELENTÉST, VAGY GARANCIÁT, LEGYENEK AZOK AKÁR

(ii)

KIFEJEZETTEK AKÁR BENNEFOGLALTAK, IDEÉRTVE A TARTÓSSÁGRA,
MEGHATÁROZOTT
CÉLRA
VAGY
HASZNÁLATRA
VALÓ
ALKALMASSÁGRA, ELADHATÓSÁGRA, ELADHATÓ MINŐSÉGRE,
JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY JOGCÍMRE
VONATKOZÓ
MINDEN
FELTÉTELT,
HOZZÁJÁRULÁST,
SZAVATOSSÁGOT, KIJELENTÉST, VAGY GARANCIÁT, FÜGGETLENÜL
ATTÓL, HOGY AZOK JOGSZABÁLYON, SZOKÁSON, KERESKEDELMI
GYAKORLATON, ILLETVE SZAKMAI SZOKÁSON ALAPULNAK, VAGY
BÁRMELY MÁS SZAVATOSSÁGOT, JÓTÁLLÁST, KIJELENTÉST,
FELTÉTELT VAGY GARANCIÁT, LEGYENEK AZOK AKÁR
KIFEJEZETTEK,
AKÁR
BENNEFOGLALTAK,
EZZENNEL
VISSZAUTASÍTUNK ÉS KIZÁRUNK.
Az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben, ha a Szoftverre
vonatkozó bennefoglalt szavatosság vagy feltétel, amennyiben az a fentiek szerint
nem zárható ki, ugyanakkor korlátozható, ezennel kilencven (90) napban korlátozott,
amely azon a napon kezdődik, amikor Ön a BlackBerry Megoldása bármely elemét
telepíti valamely számítógépre.

(b)

RIM Szolgáltatás(ok).
(i)
KIVÉVE ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN, AMILYEN MÉRTÉKBEN AZT AZ
IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN TILTJÁK, MINDEN RIM
SZOLGÁLTATÁS ÚGY KERÜL ELÉRHETŐVÉ VAGY HOZZÁFÉRHETŐVÉ
TÉTELRE, "AHOGY VAN" ÉS "ELÉRHETŐSÉG SZERINT", ANÉLKÜL,
HOGY A RIM-ET BÁRMILYEN FELTÉTEL, JÓVÁHAGYÁS, GARANCIA,
BIZTOSÍTÉK, KIJELENTÉS, VAGY SZAVATOSSÁG TERHELNÉ, TOVÁBBÁ
A 23 (b) SZAKASZ ALAPJÁN, A RIM SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL NEM
TARTOZIK SEM ÖN, SEM AZ ÖNÖN KERESZTÜL KÖVETELT OLYAN
IGÉNYEKÉRT,
AMELYEK
OLYAN
RIM
SZOLGÁLTATÁSSAL
KAPCSOLATOBAN MERÜLNEK FEL, AMELYEK NEM FIZETETT (AZAZ
NEM DÍJKÖTELES) RIM SZOLGÁLTATÁSOK.
(ii)
KIVÉVE ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN, HA ÉS AMELY MÉRTÉKBEN AZ
ALKALMAZANDÓ JOG KIFEJEZETTEN TILTA, A RIM NEM SZAVATOL, ÉS
NEM NYÚJT SEMMILYEN HASONLÓ BIZTOSÍTÉKOT VALAMELY RIM
SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT VAGY
MŰKÖDÉSÉÉRT, ILLETVE AZÉRT, HOGY BÁRMELY ÖN ÁLTAL VAGY
ÖNNEK KÜLDÖTT ÜZENET, TARTALOM, VAGY INFORMÁCIÓ, AMELYET
ÖN VAGY AZ ÖN RÉSZÉRE MÁS TÁROL, NEM VESZIK EL, TÖRLŐDIK
VAGY KÁROSODIK, PONTOS, VAGY, VÁLTOZATLAN FORMÁBAN VAGY
ÉSSZERŰ IDŐN BELÜL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA.

(c)

Harmadik Fél Dolgok, Harmadik Fél Szolgáltatások, Kapcsolt Weboldalak
(i)
KIVÉVE, HA AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN TILTJÁK,
ILLETVE ILYEN MÉRTÉKIG, HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
HARMADIK FÉL DOLGOK NEM ÁLLNAK A RIM ELLENŐRZÉSE ALATT,
RIM NEM TÁMOGAT KIFEJEZETTEN EGYETLEN HARMADIK FÉL
DOLGOT ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁST SEM, ÉS RIM-ET
SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI AZON HARMADIK FÉL
SZOLGÁLTATÁS VAGY HARMADIK FÉL DOLOG TEKINTETÉBEN,
AMELYET ÖN VÁLASZT, HASZNÁL, AMELYHEZ KAPCSOLÓDIK, VAGY
AMELYET ÖN FELHASZNÁL.

(ii)

(iii)

A FENTIEK ALKALMAZANDÓK, FÜGGETLENÜL ATTÓL: (A) HOGY
HOGYAN SZEREZTE VAGY SZERZETT HOZZÁSFÉRÉST A HARMADIK
FÉL DOLGOKHOZ ÉS/VAGY A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ;
AZAZ AKÁR ÖNÁLLÓAN, AKÁR A RIM-EN, AKÁR HÍRKÖZLÉSI
SZOLGÁLTATÓJÁN KERESZTÜL; (B) HOGY BÁRMELY ILYEN
HARMADIK FÉL DOLOG VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁS
(IDEÉRTVE A HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKAT IS) SZÜKSÉGES-E AZ
ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSA EGÉSZÉNEK VAGY BÁRMELY
RÉSZÉNEK HASZNÁLATÁHOZ; (C) HOGY AZ ILYEN A HARMADIK FÉL
DOLGOT VAGY A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁST HORDOZHATÓ
KÉSZÜLÉKE SEGÍTSÉGÉVEL SZEREZTE, VAGY ÍGY SZERZETT AHHOZ
HOZZÁSFÉRÉST, IDEÉRTVE HA BÖNGÉSZŐ VAGY AZ OLYAN RIME
STORE SZOFTVEREN KERESZTÜL SZERZETT HOZZÁFÉRÉST, AMELYET
A BLACKBERRY HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK SZOFTVER RÉSZEKÉNT
ADTAK ÁT, OLYAN BLACKBERRY HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK SZOFTVER
MÁSODLAGOS BESZERZÉSŰ LETÖLTÉSÉT, AMELY MEGKÖNNYÍTI EGY
ADOTT HARMADIK FÉL ESZKÖZHÖZ ÉS/VAGY HARMADIK FÉL
SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, VAGY EGY ADOTT
HARMADIK FÉL SZOFTVERRE VAGY HARMADIK FÉL WEBOLDALRA
MUTATÓ LINKET ÉS/VAGY AZ ÖN HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKÉN
TALÁLHATÓ IKONOKAT VAGY KÖNYVJELZŐKET, AMELYEK MÁS
HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT TETTÉK
LEHETŐVÉ, VAGY BÁRMELY EGYÉB MÓDOT, IDEÉRTVE MÁS
WEBOLDALAKON, VAGY OLYAN INFORMÁCION KERESZTÜL
MEGVALÓSULÓ
HOZZÁFÉRÉST,
AMELYHEZ
HORDOZHATÓ
KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATÁVAL JUTOTT HOZZÁ, VAGY AMELYET A RIM
VAGY HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓJA BOCSÁTOTT AZ ÖN
RENDELKEZÉSÉRE.
A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KIVÉVE ÉS OLYAN MÉRTÉKIG,
AMILYEN MÉRTÉKIG AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN
TILTJÁK, A RIM A RIM ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY HOZZÁFÉRHETŐVÉ
TETT, VAGY AZ ÖN ÁLTAL A BLACKBERRY MEGOLDÁSÁHOZ EGYÉB
MÓDON HASZNÁLT VALAMENNYI HARMADIK FÉL DOLGOT ÉS
HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁST "AHOGY VAN" ÉS "ELÉRHETŐSÉG
SZERINT"-I ALAPON NYÚJTJA, MINDEN FELTÉTEL, HOZZÁJÁRULÁS,
GARANCIA, BIZTOSÍTÉK, KIJELENTÉS VAGY SZAVATOSSÁG NÉLKÜL,
ÉS A RIM-ET SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI ÖN VAGY
HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBAN, AZ ÖN ÁLTAL VAGY ÖNÖN
KERESZTÜL TÁMASZTOTT, HARMADIK FÉL DOLGOKKAL VAGY
HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK
TEKINTETÉBEN, IDEÉRTVE: (A) A PONTOSSÁGOT, ADATTOVÁBBÍTÁST,
IDŐSZERŰSÉGET, VAGY AZ ILYEN HARMADIK FÉL DOLOG, HARMADIK
FÉL SZOLGÁLTATÁS, ILLETVE KIZÁRÓLAG AZ ILYEN HOZZÁFÉRÉS
LEHETŐVÉ TÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES SZOFTVER VALAMELY RÉSZÉNEK
FOLYAMATOS ELÉRHETŐSÉGÉT; (B) A HARMADIK FÉL DOLOG, VAGY
HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉT VAGY NEM
MŰKÖDÉSÉT; (C) A HARMADIK FÉL DOLOG, VAGY HARMADIK FÉL
SZOLGÁLTATÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT AZ ÖN BLACKBERRY
MEGOLDÁSÁNAK EGÉSZÉVEL VAGY ANNAK EGY RÉSZÉVEL; VAGY (D)
VALAMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL HARMADIK FÉL DOLOGGAL VAGY
HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN TANÚSÍTOTT

(iv)

(d)

MAGATARTÁSÉRT VAGY MULASZTÁSÉRT, BELEÉRTVE AZ ÖN
ADATAINAK HARMADIK FÉL ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁT.
A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KIVÉVE ÉS OLYAN MÉRTÉKIG,
AMILYEN MÉRTÉKIG AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN
TILTJÁK, ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A RIM NEM FELELŐS,
ÉS NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE A VÍRUSOKÉRT ÉS SEMMILYEN
FENYEGETŐ, RÁGALMAZÓ, OBSZCÉN, JOGELLENES, TÁMADÓ JELLEGŰ
VAGY ILLEGÁLIS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSÉRT, HARMADIK FÉL
DOLOGÉRT, VAGY OLYAN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSÉRT,
HARMADIK FÉL DOLOGÉRT, ILLETVE AZOK ÁTADÁSÁÉRT, AMELY
HARMADIK SZEMÉLY SZELLEMI TULAJDONJOGÁT SÉRTI; AZ ILYEN
HARMADIK FÉL DOLOGRA, VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSRA
VONATKOZÓ KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN KIZÁRÓLAG A
KÉRDÉSES HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN LEHET FELLÉPNI.

Kritikus Helyzetekben Történő Alkalmazás. AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSA ÉS
ANNAK RÉSZEI NEM ALKALMASAK ARRA, HOGY KRITIKUS HELYZETEKBEN
KERÜLJENEK ALKALMAZÁSRA, ILLETVE ARRA, HOGY AZOKAT HIBAMENTES
IRÁNYÍTÁST ÉS TELJESÍTMÉNYT IGÉNYLŐ, VESZÉLYES KÖRNYEZETBEN
HASZNÁLJÁK, IDEÉRTVE A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKBEN, LÉGI JÁRMŰ
NAVIGÁCIÓS VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉBEN, LÉGIFORGALOM
IRÁNYÍTÁSBAN, ÉLETMENTŐ VAGY FEGYVER-RENDSZEREKBEN, VAGY
VÉSZHELYZETI
HELYMEGHATÁROZÁSBAN,
VÉSZHELYZETI
SZOLGÁLTATÁSBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁST. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA
NÉLKÜL, ÖN KIJELENTI ÉS SZAVATOL AZÉRT, HOGY MEGFELELŐ
ADATHELYREÁLLÍTÓ ÉS BIZTONSÁGI MENTÉSI RENDSZERT TART FENN, ÉS (i)
A MŰKÖDÉS VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSA; (ii) ADATÁTVITELI
NEHÉZSÉGEK VAGY HIBÁK ESETÉN; VAGY (iii) ADATVESZTÉS ILLETVE
KÁROSODÁS ESETÉN BELEEGYEZIK; HOGY HALADÉKTALANUL: MÉRSÉKLI
(ENYHÍTI) VALAMENNYI VESZTESÉGÉT ÉS KÁRÁT ÉS A RIM-ET EZEKRŐL A
PROBLÉMÁKRÓL ÉRTESÍTI. ANÉLKÜL, HOGY A 23 (a) SZAKASZBAN

ÖSSZEFOGLALT
ÁLTALÁNOS
KÁRFELELŐSSÉG
KIZÁRÁSÁRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET KORLÁTOZNÁNK, A RIM SEMMILYEN
ESETBEN NEM FELEL SEMMILYEN OLYAN KÁRÉRT, AMELY AZZAL
KAPCSOLATBAN KELETKEZETT, HOGY ÖN AZ ÖN BLACKBERRY
MEGOLDÁSÁT VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉT KRITIKUS
HELYZETEKBEN HASZNÁLHATÓ ALKALMAZÁSKÉNT, VAGY AZT
OLYAN VESZÉLYES KÖRNYEZETBEN HASZNÁLTA, AMELYEK
HIBAMENTES IRÁNYÍTÁST ÉS TELJESÍTMÉNYT IGÉNYELNEK,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁROK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK
VAGY NEM, ÉS MÉG AKKOR SEM, HA A RIM FIGYELMÉT FELHÍVTÁK A
KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

(e)

Béta Termékek. A BÉTA TERMÉKEK OLYAN TERMÉKEK LEHETNEK, AMELYEK
NYILVÁNOSSÁG ÁLTALI HASZNÁLATÁT MÉG NEM ENGEDÉLYEZTÉK, VAGY
AMELYEK TEKINTETÉBEN MÉG NEM TANÚSÍTOTTÁK AZ ÖN ÁLLAMÁNAK
KORMÁNYA VAGY MÁS HATÓSÁGAI ÁLTAL ELFOGADOTT STANDARDOKAT,
ILLETVE AZ ILYEN SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉST, ÉS RIM NEM TESZ
OLYAN KIJELENTÉST, ILLETVE NEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY AZ ILYEN

TANÚSÍTVÁNYOKAT VAGY ENGEDÉLYEKET A BÉTA TERMÉK MEGSZERZI.
ENNEK MEGFELELŐEN ÖN EGYETÉRT AZZAL, HOGY A BÉTA TERMÉKEK NEM
ÉRTÉKESÍTÉS VAGY BÉRBE ADÁS CÉLJÁRA KÉSZÜLTEK, ILLETVE HOGY
AZOK NEM ÉRTÉKESÍTHETŐEK VAGY BÉRBE ADHATÓK, AMÍG AZ ILYEN
ENGEDÉLYEK MEGSZERZÉSE NEM TÖRTÉNT MEG. A BÉTA TERMÉKEKET NEM
TERMELŐ VAGY EGYÉB OLYAN KÖRNYEZETBEN VALÓ FELHASZNÁLÁSRA
TERVEZTÉK, AHOL ÖN A BÉTA TERMÉK TELJESÍTMÉNYÉRE TÁMASZKODNA.
A BÉTA TERMÉKEK A SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS RIM TERMÉKEK
FORGALOMBA HOZATAL ELŐTTI VERZIÓI, ÉS NEM ÚGY KÉSZÜLTEK, HOGY
AZOK UGYANÚGY TELJESÍTSENEK ILLETVE JELENJENEK MEG, MINT A
KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZOTT TERMÉKEK VAGY ILYEN
SZOLGÁLTATÁSOK, ÉS ÖN GONDOSKODIK ARRÓL, HOGY AZ ILYEN
ANYAGOKKAL HASZNÁLT ADATOKRÓL RENDSZERES BIZTONSÁGI
MENTÉSEKET KÉSZÍT. A FENTIEKEN FELÜL, A BÉTA TERMÉKEK OLYAN
TULAJDONSÁGOKKAL, FUNKCIÓKKAL, VAGY SZOFTVER ILLETVE SZERVER
APIS-OKKAL
RENDELKEZNEK,
AMELYEK
MÉG
KERESKEDELMI
FORGALOMBAN NEM ELÉRHETŐEK. ÖN ELISMERI, HOGY A RIM JOGOSULT
ÚGY DÖNTENI, HOGY AZ ILYEN BÉTA TERMÉKEKET VAGY AZOK BÁRMELY
RÉSZÉT NEM HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA VAGY KERESKEDELMI
FORGALOMBA A JÖVŐBEN, VAGY AZOK JELENTŐS VÁLTOZTATÁSOKKAL
KERÜLNEK FORGALOMBA, ÉS RIM NEM TARTOZIK/VÁLLAL ÖN FELÉ
SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KÖTELEZETTSÉGET AZÉRT,
HOGY AZ ILYEN SZOFTVEREK, SZOLGÁLTATÁSOK, BÉTA TERMÉKEK VAGY
AZOK BÁRMELY RÉSZE FORGALOMBA KERÜL VAGY ELÉRHETŐ LESZ. ÖN
ELISMERI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A BÉTA TERMÉKEK, ILLETVE A
KAPCSOLÓDÓ SZOFTVEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TESZTELÉSÉT,
ÉRTÉKELÉSÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT KIZÁRÓLAG A SAJÁT KOCKÁZATÁRA VÉGZI.
23.

Felelősségkorlátozás.
EGYES ORSZÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYKÁROKÉRT, KÖZVETETT
VAGY EGYÉB KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT
FOGYASZTÓKKAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN. AMENNYIBEN ÖN FOGYASZTÓ,
LEHETSÉGES, HOGY A KÖVETKEZŐ SZAKASZOKBAN TALÁLHATÓ FELELŐSSÉG
KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.
(a)

AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB
MÉRTÉKBEN, A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT SPECIÁLIS
HELYTÁLLÁS SZABÁLYAI SZERINT, A RIM-ET SEMMILYEN ESETBEN SEM
TERHELI FELELŐSSÉG A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ KÁROK TEKINTETÉBEN:
KÖVETKEZMÉNYKÁROK, KIEMELKEDŐ, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT,
SPECIÁLIS, BÜNTETŐ, MORÁLIS JELLEGŰ VAGY SÚLYOSBÍTOTT KÁROK, ÜZLETI
NYERESÉG VAGY BEVÉTEL KIESÉSE MIATTI KÁROK, ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOK
ELMARADÁSA, LEÁLLÁS, ÜZLETI INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSE, ÜZLETI LEHETŐSÉG
ELVESZTÉSE, VAGY ADATSÉRÜLÉS, ADAT MEGSEMMISÜLÉS, ADATBIZTONSÁG
MEGSÉRTÉSE, ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK VAGY KÉZHEZVÉTELÉNEK
MEGHIÚSULÁSA, AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSÁVAL EGYÜTTESEN
HASZNÁLT BÁRMELY ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS
PROBLÉMA, VAGY A BLACKBERRY MEGOLDÁSÁNAK, ILLETVE ANNAK
VALAMELY RÉSZÉNEK NEM RIM ÁLTALI MÓDOSÍTÁSA, VAGY A MÓDOSÍTÁS
MEGKÍSÉRLÉSE MIATT KELETKEZETT, ÜZEMSZÜNET KÖLTSÉGEI, AZ ÖN

BLACKBERRY MEGOLDÁSA VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZE, ILLETVE
HARMADIK FÉL DOLOG VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁS
HASZNÁLATÁNAK MEGHIÚSULÁSA, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK KÖLTSÉGE,
FEDEZET, ESZKÖZÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE, TŐKEKÖLTSÉGEK, VAGY
HASONLÓ PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK, AMELYEK A JELEN MEGÁLLAPODÁS,
ILLETVE AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSA MIATT VAGY AZZAL
KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL, IDEÉRTVE A HASZNÁLATOT VAGY
HASZNÁLHATATLANSÁGOT, AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSÁNAK
MŰKÖDÉSÉT VAGY NEM MŰKÖDÉSÉT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁR
ELŐRE LÁTHATÓ VOLT-E VAGY SEM, VAGY ATTÓL, HOGY ILYEN KÁR
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A RIM-ET TÁJÉKOZTATTÁK-E VAGY
SEM.
(b)

Az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben, a RIM teljes felelőssége soha
nem haladhatja meg az alábbiak közül a nagyobb összeget: (i) azt az összeget, amelyet Ön fizetett
a kérdéses RIM Termék(ek)ért; (ii) a kérdéses Szoftver érintett részéért, példányáért; (iii) a
kérdéses Fizetett RIM Szolgáltatásért a releváns időszakban fizetett összeget; és (iv) öt (5)
amerikai dollárt.

(c)

Az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben, amennyiben a RIM a jelen
Megállapodás alapján felelős Önnel szemben, a RIM csak az Ön BlackBerry Megoldása
hibájának, késedelmének vagy nem működésének ideje alatt felmerült károkért felel.

(d)

A jelen szakaszban semmi nem korlátozza a RIM felelősségét Önnel szemben halál vagy testi
sérülés estén, ha az közvetlenül RIM gondatlansága folytán következett be, azzal, hogy a RIM által
fizetendő kártérítés összegét csökkenteni kell az Ön vagy mások ráhatására tekintettel.

(e)

AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB
MÉRTÉKBEN, A FELEK CSAK A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN KIFEJEZETTEN
SZABÁLYOZOTTAK SZERINT TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL EGYMÁSNAK, ÉS
NINCSEN SEMMILYEN SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL
EREDŐ, JOGSZABÁLY ALAPJÁN FENNÁLLÓ VAGY EGYÉB KÖTELESSÉGÜK,
FELADATUK, VAGY FELELŐSSÉGÜK EGYMÁSSAL SZEMBEN.

(f)

AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB
MÉRTÉKBEN, A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN RÖGZÍTETT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS ELHÁRÍTÁSOK: (i) ALKALMAZANDÓAK,
FÜGGETLENÜL AZ ÖN KERESETI IGÉNYÉNEK TERMÉSZETÉTŐL, AZ ÖN
KÖVETELÉSÉTŐL VAGY KERESETE ALAPJÁTÓL, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG,
A GONDATLANSÁGOT, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁST, OBJEKTÍV
KÁRFELELŐSSÉGET, SZERZŐDÉSSZEGÉST, VAGY MÁS JOGI ELMÉLETET; (ii)
IRÁNYADÓAK MARADNAK (TÚLÉLIK) A JELEN MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES
MEGSZEGÉSÉT, VAGY MEGSZEGÉSEIT, VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS
MEGHATÁROZÓ CÉLJAINAK MEGHIÚSULÁSÁT, VAGY BÁRMELY, A JELEN
MEGÁLLAPODÁSBAN
SZABÁLYOZOTT
JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉG
ALKALMAZÁSÁT; (iii) NEM VONATKOZNAK A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN
SZABÁLYOZOTT KÁRTALANÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRE, BÁRMELYIK FÉL
ÁLTAL A MÁSIK FÉL SZELLEMI TULAJDONÁVAL VALÓ VISSZAÉLÉSRE VAGY
ANNAK MEGSÉRTÉSÉRE, ILLETVE A JELEN MEGÁLLAPODÁS KÖVETKEZŐ
SZAKASZAIBAN FOGLALTAK MEGSÉRTÉSÉRE: "A BLACKBERRY MEGOLDÁS
HASZNÁLATI SZABÁLYAI" (3. SZAKASZ), "FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY A

SZOFTVERRE ÉS DOKUMENTÁCIÓRA" (2. SZAKASZ), "SZELLEMI TULAJDON" (11.
SZAKASZ), "EXPORT, IMPORT ÉS FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK, VALAMINT
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYZATÁNAK LICENCIÁI" (12. SZAKASZ), ÉS
"ÜZLETI TITOK ÉS VISSZAFEJTÉS TILALMA" (15. SZAKASZ) ÉS FELHASZNÁLÓI
ADATOK (25. SZAKASZ); ÉS (iv) ÖSSZESSÉGÜKBEN ALKALMAZANDÓAK A RIM, A
RIM VÁLLALKOZÁSCSOPORT TAGJAI, JOGUTÓDAI, ENGEDMÉNYESEI ÉS A
HIVATALOS RIM KERESKEDŐK TEKINTETÉBEN IS (BELEÉRTVE A HÍRKÖZLÉSI
SZOLGÁLTATÓKAT, HA A SZOFTVER HIVATALOS KERESKEDŐJEKÉNT JÁRNAK
EL).
(g)

A RIM VAGY A RIM VÁLLALKOZÁSCSOPORT TAGJÁNAK VALAMELY
TISZTSÉGVISELŐJE,
IGAZGATÓJA,
ALKALMAZOTTJA,
ÜGYNÖKE,
DISZTRIBÚTORA, SZÁLLÍTÓJA (AZ AJÁNLATTEVŐ KERESKEDŐN KÍVÜL),
SZOLGÁLTATÓJA, FÜGGETLEN SZERZŐDÉSES PARTNERE, VAGY BÁRMELY
HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓJA (KIVÉVE, A FENTI RENDELKEZÉSEKET),
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A JELEN
MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN.

(h)

ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSOK,
KORLÁTOZÁSOK ÉS ELHÁRÍTÁSOK A FELEK TEKINTETÉBEN A JELEN
MEGÁLLAPODÁS ALAPVETŐ, LÉNYEGES TARTALMI ELEMEI ÉS, HOGY EZEN
FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK HIÁNYÁBAN: (i) A
DÍJAK ÉS A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT EGYÉB FELTÉTELEK
JELENTŐSEN ELTÉRNÉNEK; ÉS (ii) EZEK HIÁNYA BEFOLYÁSOLNÁ A RIM
LEHETŐSÉGÉT ARRA, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINT AJÁNLATOT
TEGYEN ÉS AZ ÖN LEHETŐSÉGÉT, HOGY A SZOFTVER ÉS RIM SZOLGÁLTATÁSOK
TEKINTETÉBEN FELHASZNÁLÁSI JOGOT SZEREZZEN ÉS/VAGY A RIM
LEHETŐSÉGÉT, HOGY AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSA KERETÉBEN
HARMADIK FÉL DOLGOT ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁST
HOZZÁFÉRHETŐVÉ TEGYEN.

A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN EGYETLEN RENDELKEZÉSÉNEK SEM CÉLJA AZ, HOGY
FELÜLÍRJON BÁRMELY KIFEJEZETT, ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁST VAGY SZAVATOSSÁGOT,
AMELYET A RIM AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSÁNAK, A SZOFTVERTŐL ÉS RIM
SZOLGÁLTATÁSTÓL KÜLÖNBÖZŐ, EGYÉB RÉSZEI TEKINTETÉBEN ADOTT.
24. Hozzájárulás Adat/Információ Gyűjtéséhez, Feldolgozásához, Továbbításához, Tárolásához, és Nyilvánosságra
hozatalához ("Adatkezelés"; vagy "Kezelés").
A RIM Vállalkozáscsoport Tagjai és szolgáltatóik a személyes adatokat a RIM Adatvédelmi Szabályzatával
összhangban Kezelik (amely Adatvédelmi Szabályzat ezzel a hivatkozással a jelen Megállapodás részévé vált, abba
beillesztésre került, és amely a www.blackberry.com/legal oldalon tekinthető meg vagy amelynek megküldése az
alábbi e-mail címre küldött megkereséssel kérhető: legalinfo@rim.com). Ha alkalmazandó, az Ön személyes adatai
tekintetében az a RIM vállalkozás az adatkezelő, amellyel Ön a jelen Megállapodást megkötötte; ha személyes
adatait valamely Ajánlat megszerzésével összefüggésben valamely RIME Store-ban adta meg, akkor az a RIME
vállalkozás minősül adatkezelőnek, amellyel az értékesítésre vonatkozó megállapodást kötötte.
(a) Személyes Adatok. Az Ön BlackBerry Megoldásának (vagy valamely részének), a RIM Szolgáltatásnak,
vagy a kapcsolódó Hírközlési Szolgáltatásnak az Ön általi telepítése és/vagy használata Ön és/vagy az Ön
Jogosult Felhasználói (együttesen: "Felhasználók") személyes adatainak (amint azt az alkalmazandó jog
meghatározza) Kezelésével járhat, amely Adatkezelést a RIM Vállalkozáscsoport tagjai, szolgáltatóik, az

Ön Hírközlési Szolgáltatója, valamint olyan harmadik felek végzik, akiknek a termékeit vagy
szolgáltatásait az Ön BlackBerry Megoldásával használja. Attól függően, hogy milyen szolgáltatást vesz
igénybe, a személyes adatok magukba foglalhatják többek között a nevét, e-mail címét és telefonszámát,
BlackBerry ID-ját (azonosítója), fiókja adatait és beállításait, a Hordozható Készülékre vonatkozó
információt (pl. a Hordozható Készülék PIN kódját vagy más készülék azonosítót), a Hordozható
Készülék földrajzi helyzetére vonatkozó információt (az alább ismertettek szerint), Kiegészítő
Szolgáltatóra vonatkozó információt, valamint az Ön BlackBerry Megoldása által használt funkciókat
vagy RIM Szolgáltatásokat, továbbá az Ön BlackBerry Megoldásával együttesen használt szoftverekre,
hardverekre vonatkozó információt. Ön kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy a RIM
Vállalkozáscsoport tagjai ilyen személyes adatokat gyűjtsenek egyrészt közvetlenül Öntől, vagy
megszerezzék azokat a Hírközlési Szolgáltatóktól, vagy olyan harmadik személyektől, akiknek a terméke
vagy szolgáltatása az Ön BlackBerry Megoldásával használatra kerül.
(b) Célok. A RIM Adatvédelmi Szabályzatával összhangban a RIM Vállalkozáscsoport tagjai és szolgáltatóik
a következő célokkal összefüggésben végezhetnek Adatkezelést: (i) az Ön igényeinek és preferenciáinak
megértése és az azoknak való megfelelés, továbbá az Ön BlackBerry Megoldásának szolgáltatása az Ön
részére; (ii) új szolgáltatások és termékajánlatok kifejlesztése, vagy a meglévők javítása, beleértve a
fentiekkel kapcsolatos Önnel folytatott kommunikációt is; és (iii) a RIM Vállalkozáscsoport tagjai üzleti
tevékenységének és működésének kezelése és fejlesztése; és (iv) jogszabályi vagy hatóság által előírt
kötelezettségek teljesítése. Továbbá a RIM a Szoftverrel, vagy más RIM termékkel vagy szolgáltatással,
Harmadik Fél Szoftverrel, Harmadik Fél Tartalommal vagy Harmadik Fél Szolgáltatással és kapcsolódó
termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban frissítéseket vagy upgrade-eket tehet elérhetővé vagy
küldhet a Felhasználók részére, illetve ezzel kapcsoltban tájékoztathatja azokat.
(c) "Cloud-alapú" Szolgáltatások. Ha Ön “cloud based” (“cloud alapú”) üzenetküldésre vagy szolgáltatásra
regisztrál, vagy azt használja, vagy távoli hozzáférést, adattárolást, vagy biztonsági mentés funkciót
használ, amely(ek)et a RIM Vállalkozáscsoport tagjai vagy szolgáltatóik nyújtanak, az ilyen szolgáltatás
tekintetében bevitt, megadott vagy integrált adatokat (például megjelenített név és képmás, státusz üzenete,
kapcsolati lista vagy csoportinformáció, kalendárium, vagy más készülék információ, mint a feladatok és
média fájlok) a RIM Vállalkozáscsoport tagjai Kezelhetik annak érdekében, hogy elősegítsék az Ön RIMmel kötött megállapodásai alapján biztosított szolgáltatások nyújtását, és Ön szavatol azért, hogy
rendelkezik a megfelelő jóváhagyásokkal az ilyen adatok RIM részére történő megadására. A BlackBerry
AppWorld, a My World vagy bármely hasonló szolgáltatás használata esetén a RIM Vállalkozáscsoport
tagjai adatokat Kezelhetnek arról, hogy milyen Szoftver, RIM Szolgáltatás, Harmadik Fél Dolog és/vagy
Harmadik Fél Szolgáltatás került letöltésre és felhasználásra az Ön Hordozható Készülékén.
(d) Közösségi Funkcionalitások. Egyes RIM Szolgáltatások vagy Szoftver alkalmazások tartalmazhatnak
“közösségi” funkciókat, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy mások megtalálják és Ön másokkal
kapcsolatot létesítsen, vagy hogy fejlessze, illetve növelje az olyan RIM Szolgáltatásokkal, Szoftverrel,
Harmadik Fél Szoftverrel, vagy Harmadik Fél Szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatait, élményét,
amelyek RIM által elérhetővé tett integrált közösségi funkciókkal rendelkeznek. A fenti funkciók
használatával Ön beleegyezik abba, hogy az Ön elérhetőségét, hogy másokkal kapcsolatba vagy
interakcióba lépjen megjeleníthetik mások számára, és hogy az Ön profilját, felhasználási (megjelenített)
nevét, ilyen képmását, státusz üzenetei, tagsági státuszát és más azonosítóit, információit ezek a személyek
megismerhetik és kommentálhatják. Például ha Ön olyan RIM Szolgáltatást vagy Harmadik Fél
Szolgáltatást vesz igénybe, amelybe integrálták a RIM "BlackBerry Messenger Social Platform"- ot, akkor
Ön egyetért azzal, hogy: (i) az Ön BlackBerry Messenger kapcsolatai láthatják azt, hogy Ön használja az
ilyen RIM Szolgáltatást vagy Harmadik Fél Szolgáltatást, (ii) az Ön BlackBerry Messenger kapcsolatai
láthatják az Ön profilját, szoftverét és Tartalmát (pl. játékokat, zenét vagy más média fájlokat, az adott
RIM Szolgáltatás vagy Harmadik Fél Szoftvertől függően), amelyet Ön letöltött, igénybe vesz, vagy amely
a RIM Szolgáltatás vagy a Harmadik Fél Szolgáltatás Ön általi felhasználása során megosztható, továbbá a

fentiekkel kapcsolatban Ön vagy mások által tett megjegyzéseket, (iii) hogy ha Ön megjegyzéseket tesz a
kapcsolatairól, vagy azokról a szoftverekről vagy Tartalmakról, amelyet azok a RIM Szolgáltatás vagy
Harmadik Fél Szolgáltatás általuk történő használata során letöltöttek, használnak, akkor Önnel
kapcsolatos információ (például az Ön megjegyzése, felhasználói profilja és képe) válhat láthatóvá az ilyen
személyek kapcsolatainak is, és (iv) a RIM Szolgáltatás vagy a Harmadik Fél Szolgáltatás olyan
automatikus funkciókat foglalhat magába, amely elemzéseket készít ajánlások készítése céljából az Ön
RIM Szolgáltatásra vagy Szoftverre vonatkozó preferenciái és felhasználása alapján. Kérjük, ellenőrizze
az alkalmazandó RIM Szolgáltatás vagy Szoftver beállításai lehetőségeit azért, hogy beállíthassa az ilyen
RIM Szolgáltatások vagy Szoftverek vonatkozásában az elérhetőségét, illetve adatvédelmi beállításait.
(e) Integráció Harmadik Fél Szolgáltatásokkal. Ha Ön úgy dönt, hogy az Ön BlackBerry Megoldásába
Harmadik Fél Szolgáltatást (pl. harmadik fél e-mail szolgáltatást, vagy olyan szolgáltatást, amely elősegíti
az Ön BlackBerry Hordozható Készülékének harmadik személyek által nyújtott közösségi hálózati vagy
más szolgáltatásának az igénybevételét) integrál vagy linkel, Ön felhatalmazza a RIM-et, hogy
felhasználja az Ön adatait, tanúsítványait arra, hogy az Ön nevében Harmadik Fél Szolgáltatásokhoz férjen
hozzá és hogy Kezelje az ilyen Harmadik Fél Szolgáltatással összefüggésben az Ön személyes adatait,
hogy előmozdítsa azt, hogy Ön hozzáférjen a Harmadik Fél Szolgáltatáshoz akár személyes, akár saját
céljai érdekében. A Kezelt adatok lehetnek például: (i) az Ön felhasználói azonosítója (ID), jelszava,
azonosító jele (token) vagy más tanúsítványai az egyes harmadik fél e-mail szolgáltatások vagy más
fiókok vonatkozásában, amelyet az Ön BlackBerry Megoldásával integrál; (ii) az Ön Szoftver fiókjának
profil információi (például BlackBerry ID, az Ön megjelenített képe, (felhasználói) neve, személyes
üzenete, elérhetőségi státusza, országa, időzónája, egyedi készülék azonosítói stb.); (iii) a készüléken
található kapcsolatok adatai, (iv) annak feltüntetése, hogy milyen harmadik fél alkalmazásokat vagy
szolgáltatásokat kapcsolt az Ön Szoftver fiókjához; és (iii) olyan harmadik fél alkalmazások vagy
szolgáltatások felhasználásával (session) keletkezett adatok, amelyeket a Szoftver fiókjához kapcsolt
(például magas pontszám megjelenítése az Ön Szoftver fiókjának profil adatai között, amelyet harmadik
fél játékban vagy alkalmazásával ért el, azonnali üzenetküldési adatok, amelyek az Ön által folytatott olyan
azonnali üzenetküldő chatezés során keletkeztek, amelyeket kapcsolt harmadik fél alkalmazásban vagy
szolgáltatásban végzett, és amelyet a Szoftver azonnali üzenetküldési funkciója elősegített stb.). Ön arra
is feljogosítja a RIM-et, hogy az ilyen adatokat megfelelő Harmadik Fél Szolgáltatóknak is átadja
aktiválás, számlázás, szolgáltatás nyújtás, karbantartás és deaktiválás céljából. Ha Ön az Ön BlackBerry
Hordozható Készülékén, vagy azzal kapcsolatban Harmadik Fél Szolgáltatást és Harmadik Fél Szoftver
használ, harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy az Ön BlackBerry Hordozható Készülékén
tárolt adatokat (beleértve a személyes adatokat is) olvassa, hozzáférjen, exportálja vagy más módon
Kezelje. Az olyan harmadik fél szolgáltatások, amelyhez hozzáfér, nem RIM ellenőrzése alatt állnak. Ha
az Ön személyes adatai átadásra kerülnek az Ön Hírközlési Szolgáltatójának, vagy olyan harmadik felek
részére, amelyeknek a termékeit vagy szolgáltatásait Ön az Ön BlackBerry Megoldásával használja, akkor
az Ön használati jogára, felhasználására az ilyen harmadik felek megfelelő megállapodásai és adatvédelmi
szabályzatai vonatkoznak, és javasoljuk, hogy ezeket ismerje meg, mielőtt megkezdi a Harmadik Fél
Szolgáltatások és Harmadik Fél Szoftverek használatát. Javasoljuk, hogy tekintse meg az Ön Hordozható
Készülékének opciók vagy segítség menüpontját, hogy többet tudjon meg arról, illetve ha alkalmazandó,
állítsa be az engedélyeket és ellenőrzési lehetőségeket az ilyen Harmadik Fél Szolgáltatások és Harmadik
Fél Szoftverek vonatkozásában.
(f) Sütik és Hasonló Technológiák. A RIM Vállalkozáscsoport tagja sütiket ("cookies") (kis mennyiségű adat,
amely a számítógépén vagy a Hordozható Készülékén kerül tárolásra) vagy más hasonló, anonimizált
információkat kezelő eszközt használhatnak annak érdekében, hogy feliratkozhasson bizonyos
szolgáltatásokra, amelyek Önt és a RIM-et védik, megkönnyítsék a RIM Szolgáltatások felhasználását
vagy az Ön felhasználói élményéhez való igazodás érdekében, vagy elemzés céljából annak megértésére,
hogy felhasználóink hogyan alkalmazzák, kerülnek kapcsolatba a RIM Szolgáltatásokkal és a BlackBerry

Megoldással, továbbá azok funkcióinak fejlesztésére. Kérjük, ismerje meg, ellenőrizze az Ön Hordozható
Készüléke böngészőjének a beállításait a böngésző sütik eltávolításával vagy blokkolásával kapcsolatban.
(g) Támogatás és Minőségbiztosítás. Ha támogatás vagy az Ön Hordozható Készüléke megjavítása céljából
felveszi a kapcsolatot RIM-mel, vagy ha e-mailben, illetve a RIM által ilyen célból rendelkezésre bocsátott
logging eszközök útján diagnosztikai vagy más technikai információt küld a RIM részére, akkor Ön
beleegyezik abba, hogy a RIM Vállalkozáscsoport tagjai olyan technikai adatokat gyűjthetnek, mint a
Hordozható Készülék PIN száma, a hardver ID (azonosító) és modell szám, memória állapota, operációs
rendszerre és környezetére vonatkozó adatok, elem állapota, Wi-Fi, rádió vagy vezeték nélküli kapacitás és
kapcsolatok, telepített alkalmazások listája, program vagy alkalmazás felhasználási adatok, folyamatok
futtatásával és készülék konfigurációval kapcsolatos adatok, rendszeresemények, és más, a Blackberry
termék állapotával kapcsolatos adatok, amelyek diagnosztikai célból hasznosak lehetnek. Az ilyen adatok
hibaelhárítás, támogatás, szoftver frissítés és a RIM termékek és szolgáltatások fejlesztésére használhatóak
a RIM Adatvédelmi Szabályzatával összhangban. Ha az elemzés során kitűnik, hogy harmadik fél termék
is érintett, a RIM a hibaelhárítás során bizonyos műszaki vagy diagnosztikai információkat küldhet a
termék harmadik fél értékesítője részére. Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a RIM-mel és
szolgáltatóival folytatott telefonbeszélgetéseket oktatás, minőségbiztosítás, ügyfélszolgálati és hivatkozási
céllal rögzíthetik.
(h) Földrajzi Helymeghatározási Adatok. A RIM Vállalkozáscsoport tagjai elérhetővé tehetnek olyan
alkalmazásokat, vagy nyújthatnak olyan szolgáltatásokat, amelyek földrajzi hely alapú információkat
használnak, így GPS vagy hasonló műholdas rendszerből (ahol elérhető), nyilvánosan elérhető Wi-Fi
hozzáférési pontokból, vagy közvetítő tornyokból nyert információt. Például, ahol elérhető, a Szoftver
vagy a BlackBerry Megoldás bizonyos alkalmazásai lehetővé tehetik az Ön számára, hogy megossza
földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatait a kapcsolataival, vagy hogy meghatározza az Ön Hordozható
Készüléke helyét, üzenetet küldjön arra, lejátsszon hangokat, vagy távolról lezárja vagy törölje azt
(ezeknek a lehetőségeknek az alkalmazása függ a Hírközlési Szolgáltató hálózati lefedettségétől, az Ön
Hordozható Készülékének állapotától és a rendszer forrásaitól az alkalmazás elindításakor). Más
BlackBerry Megoldás alkalmazások vagy termékek ugyancsak gyűjthetnek anonimizált útvonal és útirány
információt (pl. BlackBerry Traffic) vagy földrajzi helyre vonatkozó keresési igényeket annak érdekében,
hogy fejlesszék vagy előmozdítsák az Ön által használt RIM Szolgáltatokat, illetve azok működését. Az
ilyen szolgáltatások vagy alkalmazások elérhetővé tétele érdekében földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó
információk (beleértve a GPS adatokat, közvetítő vagy torony ID-t (azonosítót), Alap Szolgáltatási
Csomag Azonosítót (Basic Service Set Identifier; "BSSID ") vagy Wi-Fi hozzáférési pontok, illetve
közvetítő tornyok adatait és azok jelerősségét) kerülhetnek átadásra a RIM Vállalkozáscsoport tagjai
részére, amikor Ön az Ön Hordozható Készülékét használja, vagy beállítja az adatszolgáltatási és földrajzi
hely alapú funkciókat. A RIM Vállalkozáscsoport tagjai nem őrzik meg a felhasználó azonosítást lehetővé
tevő formában az ilyen adatokat és ezeket arra használhatják fel, hogy földrajzi hely alapú szolgáltatásokat
tegyenek elérhetővé az Ön részére, vagy fejlesszék azokat, amely szolgáltatásokat a RIM
Vállalkozáscsoport tagjai, vagy azok nevében mások továbbá olyan személyek nyújtanak, amelyek az Ön
BlackBerry Megoldásával használt Harmadik Fél Szolgáltatást biztosítják. A RIM Vállalkozáscsoport
tagjai arra is felhasználhatják ezeket az adatokat, hogy összesített vagy anonimizált adatokat állítsanak elő
információ vagy földrajzi hely alapú reklámok küldéséhez. Kérjük, tekintse meg a BlackBerry
Hordozható Szoftver opciók vagy segítség menüpontját azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kikapcsolni
vagy testre szabni a készüléken a földrajzi helymeghatározásra vonatkozó alkalmazásokat, vagy
eltávolítani az Ön Hordozható Készülékéről azokat az alkalmazásokat, amelyek földrajzi hely alapú
információkat használnak. Ha Ön olyan Harmadik Fél Szolgáltatásokat alkalmaz, amelyek földrajzi
helyre vonatkozó információt használnak vagy továbbítanak, akkor Önre harmadik fél szerződési feltételei
és adatvédelmi szabályzata vonatkozik, amely szabályozhatja a földrajzi helymeghatározási adatok
Harmadik Fél Szolgáltatás általi felhasználását, így javasoljuk, hogy azt tekintse át; továbbá azt javasoljuk,

hogy járjon el körültekintően, mielőtt hozzájárul ahhoz, hogy az Ön földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó
információit harmadik fél részére átadja/átadják.
(i) Nemzetközi Adattovábbítás. Ön hozzájárul ahhoz és egyetért azzal, hogy a BlackBerry Megoldás és a
RIM Szolgáltatások nyújtása érdekében (beleértve a "cloud alapú", távoli hozzáférés, adattárolás vagy
biztonsági mentés funkciókat), a RIM Vállalkozáscsoport tagjai adatokat Kezelhetnek, amely néhány
esetben magába foglalhatja személyes adatok és kommunikációk tartalmának Kezelését is olyan
szervereken, amelyeket a RIM Vállalkozáscsoport tagjai vagy a megbízásukból működtetnek azokban az
államokban, vagy azokon az államokon kívül, ahol a Felhasználók találhatóak, beleértve Kanadát, az
Egyesült Államokat, Angliát, Singapurt, vagy olyan országokat, ahol a RIM Vállalkozáscsoport tagjai
vagy azok részére mások eszközöket üzemeltetnek. Ha a Felhasználók az Európai Gazdasági Térség
területén, vagy olyan államban laknak, amely hozzájárulást ír elő személyes adatok területen/államon
kívülre történő továbbítása esetén, akkor Ön hozzájárul az ilyen Adatkezeléshez, és szavatol azért, hogy
annak lehetővé tételéhez megszerezte az Ön Jogosult Felhasználóinak a szükséges hozzájárulását.
(j) A Magyar Jog Alapján Rendelkezésre Álló Jogorvoslati Lehetőségek. A magyar jog alapján Önnek
lehetnek további jogorvoslati jogai az Ön személyes adatainak Kezelésével kapcsolatban.
25.
Felhasználói Adatok. A fenti, 24. szakaszban lehetővé tett adattovábbításon (adatátadás) felül Ön és az Ön
Jogosult Felhasználói hozzájárulnak ahhoz és egyetértenek azzal, hogy a RIM Vállalkozáscsoport tagjai
hozzáférhetnek, megőrizhetik, vagy feltárhatják (továbbíthatják) az Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználóinak az
adatait, beleértve a személyes adatokat is, a kommunikációi tartalmát vagy az Ön BlackBerry Megoldása
funkcióinak használatára, illetve az Ön BlackBerry Megoldásával használt szolgáltatásokra, szoftverre, vagy
hardverre vonatkozó adatokat, ha ilyen rendelkezésre áll ("Felhasználói Adatok") harmadik személyek részére,
beleértve helyi és idegen kormányzati szerveket is, anélkül, hogy Önt vagy az Ön Jogosult Felhasználóit erről
tájékoztatnák, annak az országnak a joga alapján, ahol a RIM Vállalkozáscsoport tagja és szolgáltatói, más partnerei
és leányvállalatai találhatóak annak érdekében, hogy: (i) megfeleljenek a jogi eljárásoknak vagy végrehajtható
közigazgatási, kormányzati megkereséseknek, vagy ha azt egyébként a jogszabályok előírják; (ii)
együttműködjenek harmadik felekkel a jelen Megállapodás megsértésének kivizsgálásával kapcsolatban; vagy (iii)
együttműködjenek az Internet szolgáltatók, hálózat vagy számítógépes hálózat, illetve létesítmény üzemeltetők
rendszergazdáival a jelen Megállapodás végrehajtása érdekében. Ön szavatol azért, hogy az alkalmazandó
jogszabályoknak megfelelően megszerezte az Ön Jogosult Felhasználóinak szükséges hozzájárulását ahhoz, hogy a
Felhasználói Adatok továbbításra kerüljenek a RIM Vállalkozáscsoport tagjai részére, illetve hogy a fentiek
megismerhessék azokat, továbbá hogy a RIM Vállalkozáscsoport tagjai gyűjthetik, felhasználhatják, kezelhetik,
továbbíthatják és/vagy hozzáférhetővé tehetik a Felhasználói Adatokat a fentiekkel összhangban.
26.
Engedményezés és Alvállalkozó Igénybevétele. A RIM jogosult a jelen Megállapodást az Ön értesítése
nélkül engedményezni, átruházni. Ön kizárólag RIM előzetes írásbeli hozzájárulásával engedményezheti, ruházhatja
át a jelen Megállapodás egészét, vagy valamely részét (a RIM saját belátása szerint megtagadhatja, illetve feltételhez
kötheti a hozzájárulás megadását), és minden olyan engedményezés, amelyre RIM előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül kerül sor, érvénytelen, semmis és semmilyen joghatással nem jár. A RIM jogosult közvetlenül teljesíteni
valamennyi, jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségét, illetve jogosult valamennyi kötelezettségét vagy azok
egy részét szerződéses partnere, alvállalkozója útján teljesíteni.
27.
Értesítések. Kivéve, ha a jelen Megállapodás másképp nem rendelkezik, valamennyi értesítés vagy más
kommunikáció akkor tekinthető megfelelően elküldöttnek (közöltnek), ha azt írásban teljesítették és személyesen,
futár, előre fizetett küldemény, ajánlott levél vagy azzal egyenértékű levél, illetve tértivevényes levél útján küldték el
az Ön részére az Ön által a RIM számára megadott számlázási címre, illetve RIM részére a következő címre:
Research In Motion UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, az ügyvezető
figyelmébe; RIME esetében a http://www.blackberry.com/legal/rime oldalon megadott címre; azzal, hogy minden
esetben egy másolatot kell küldeni (amely nem tekinthető értesítésnek) a RIM vezető jogtanácsosa (chief legal

officer) részére a következő címre: 295 Philip Street, Waterloo, Ontario, Kanada N2L 3W8. A fentieken kívül a
RIM jogosult saját belátása szerint a jelen Megállapodás szerinti bármely értesítést elektronikusan megküldeni
Önnek. A RIM által elektronikusan megküldött értesítések akkor tekinthetők megfelelően elküldöttnek (közöltnek),
amikor azt az Ön által a RIM számára megadott e-mail címre továbbítják, illetve, ilyen e-mail cím hiányában, az
értesítés megfelelően elküldöttnek tekintendő akkor is, ha az feltűnő helyen felkerül a
http://www.blackberry.com/legal/ weboldalra.
28. Vis major. A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érintve, egyik Fél magatartása sem tekinthető a
jelen Megállapodás megszegésének, ha valamely kötelesség teljesítésének elmulasztása a Fél ráhatásának ésszerű
körén kívül álló, elháríthatatlan okra vezethető vissza. A jelen szakasz nem értelmezhető úgy, hogy mentesítené a
Felek bármelyikét a jelen Megállapodás alapján teljesítendő bármely fizetési kötelezettségnek másik Fél részére
történő teljesítése elmaradása tekintetében.
29.

Vegyes rendelkezések.
(a)

Harmadik Személy Kedvezményezettek: A RIM leányvállalatai és a RIM, valamint ezek
igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói harmadik személy kedvezményezettek a jelen
Megállapodás következő szakaszainak céljából: "A Technológia Használatával Kapcsolatos
Biztonsági Tájékoztatás" (8. (b) szakasz); "Mentesség/Felelősség" (19. szakasz);
"Felelősségkorlátozás" (23. szakasz); és "Felelősség Kizárása" (22. szakasz). A RIM
Szolgáltatások Tartalom szolgáltatói a Tartalmuk tekintetében, az annak védelmére vonatkozó
szabályok és korlátozások tekintetében harmadik fél kedvezményezettek a következő szakaszok
alapján: "A BlackBerry Megoldás Használati Szabályai" (3. szakasz); "Szellemi Tulajdon" (11.
szakasz). Kivéve, ha a jelen Megállapodásnak ez a szakasz másként rendelkezik, a jelen
Megállapodás rendelkezései a Felek érdekeit szolgálják (a Felek jogait és kötelezettségeit
tartalmazzák), és nem más személyét vagy társaságét.

(b)

Joglemondás Hiánya: Mulasztás, késedelem illetve más jogi, vagy hasonló elmélet alapján nem
tekinthető úgy, mintha valamely Fél lemondott volna a jelen Megállapodás alapján őt megillető
valamely jogról, vagy mintha ilyet elvesztett volna, kivéve, ha a joglemondás azon Fél aláírásra
jogosult képviselője által aláírva, írásban történik, amelyikkel szemben a joglemondást
érvényesíteni kívánják. Amennyiben az egyik Fél egy alkalommal lemond valamely rendelkezés
vagy valamely rendelkezés megsértése tekintetében az őt megillető jogról, az nem tekinthető
joglemondásnak egyéb esetekre vonatkozóan.

(c)

Túlélő Rendelkezések: A jelen Megállapodásban foglalt azon feltételek és szavatosságok,
amelyek a szövegkörnyezetükből és értelmükből fakadóan arra hivatottak, a Megállapodás
teljesítése után is fennmaradjanak, a jelen Megállapodás teljesítése, megszüntetése vagy
megszűnése után is továbbélnek, beleértve a mentesítésre vonatkozó szakaszokat is.

(d)

Irányadó jog és Jogviták Megoldása: A jelen Megállapodásra Anglia és Wales jogszabályai
az irányadók, kivéve azok kollíziós jogszabályait. A Felek megállapodnak abban, hogy a
jelen Megállapodás vonatkozásában az ENSZ áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó
egyezményének alkalmazását teljes egészében kizárják. Bármely, a jelen Megállapodásból
eredő, ahhoz kapcsolódó, vagy annak megszegése miatt keletkező nézeteltérést vagy vitát,
amelyet a Felek jóhiszemű tárgyalások során nem tudnak rendezni, először a Felek felső
vezetéséhez kell felterjeszteni. A Felek, felsővezető képviselőik útján - amely Önt jelenti, ha
Ön egy magánszemély- a vita hozzájuk történő felterjesztését követő harminc (30) napon
belül kötelesek találkozni, és amennyiben a Felek nem tudják megoldani az ilyen
nézeteltérést vagy vitát a találkozót követő harminc (30) napon belül - kivéve, ha ez az Ön
államának joga szerint kifejezetten tilos - az ilyen nézeteltérést vagy vitát végleges és jogi

kötőerővel rendelkező (végrehajtható) választottbírósági döntés útján kell rendezni, amely
választottbírósági eljárást Londonban, Angliában kell lefolytatni a Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara mellett működő Választottbíróság Eljárási Szabályzata ("ICC Szabályzat") szerint; a
tárgyalást olyan egyes-választottbíró folytatja le, akit az ICC Szabályzattal összhangban
jelölnek ki, és akinek személyében a Felek kölcsönösen megállapodnak a választottbíró
kijelölését követő harminc (30) napon belül; illetve, ilyen megállapodás hiányában, a
választottbírót az Angol Számítástechnikai Társaság (British Computer Society) elnöke
(vagy az elnök által, illetve az ő nevében megfelelően felhatalmazott személy) jelöli ki
bármelyik Fél kérelmére az érvényben lévő szabályok szerint, amely szabályok, a jelen
szakasz hivatkozása útján, a jelen Megállapodás részének tekintendők. Ha a fenti
rendelkezések alkalmazását az Ön államában alkalmazandó jogszabályok tiltják, akkor a
választottbírósági eljárást (i) az Ön államban kell lefolytatni; és (ii) a Felek alávetik magukat
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság döntésének azzal,
hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata (a "Magyar Szabályzat") alapján jár el;
és (iii) azt olyan egyes-választottbíró folytatja le, akit a Magyar Szabályzattal összhangban
jelölnek ki, és akinek személyében a Felek kölcsönösen megállapodnak a választottbíró
kijelölését követő harminc (30) napon belül; illetve ilyen megállapodás hiányában, a
választottbírót a Választottbíróság jelöli ki. Mindkét Fél a választottbírósági eljáráshoz
kapcsolódó költségek felét viseli. ÖN A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁVAL
KIJELENTI ÉS KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ÖN TUDOMÁSSAL BÍR ARRÓL,
HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KIKÖTÉST
TARTALMAZ. A Felek közötti, vagy Önön kívül bármely más személyt érintő valamely
vita, a RIM előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem kapcsolható össze és nem egyesíthető.
A választottbíró által meghozott döntést bármely illetékes bíróságnál elő lehet terjeszteni
(végrehajtás végett). A fentieket nem érintve, a RIM jogosult rendes bíróság előtt jogi vagy
ezzel egyenértékű eljárást indítani, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárást is, a
következőkkel kapcsolatos igények vagy vita felmerülése esetén: (i) olyan tartozással
kapcsolatban, amellyel Ön az Ön BlackBerry Megoldásának, vagy annak bármely része,
amennyiben alkalmazandó, megszerzésével kapcsolatban tartozik a RIM-nek; és (ii) a jelen
Megállapodás " A BlackBerry Megoldás Használati Szabályai " (3. szakasz), "Felhasználási
Engedély a Szoftverre és a Dokumentációra" (2. szakasz), "Szellemi Tulajdon" (11. szakasz),
"Export, Import és Felhasználási Korlátozások, valamint az Egyesül Államok
Kormányzatának Licenciái" (12. szakasz), "Biztonság" (13. szakasz), "Üzleti Titok és
Visszafejtés Tilalma" (15. szakasz) és a "Felmondás/Megszűnés Következménye" (18.
szakasz) című szakaszaiban foglaltak megsértése illetve az ilyen szerződésszegés veszélye
esetén. Ön visszavonhatatlanul lemond bármely illetékességi, nem megfelelő fórum, vagy
bármely hasonló ok alapján kezdeményezhető, illetve erre vonatkozó kifogásról, és
visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a kézbesítés levél útján vagy bármely más, az
alkalmazandó jog által megengedett módon történjen, valamint visszavonhatatlanul
beleegyezik, hogy aláveti magát az Angliában található bíróságok joghatóságának, az esettől
függően, a jelen Megállapodásból származó vagy ahhoz kapcsolódó követelés tekintetében.
A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Megállapodás alapján
keletkező jogvita rendes bírósági eljárásban kerül rendezésre, a jogvitában esküdtbíróság
(esküdtszék) nem dönthet. A Felek ezennel lemondanak arról a jogról, hogy a jelen
Megállapodásból alapján keletkező vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitát esküdtbíráskodás
útján rendezzék.
(e)

Részleges Érvénytelenség. Amennyiben a jelen Megállapodás valamely szakasza, rendelkezése
vagy mondata ("Részlet") jogellenes vagy érvénytelenen, illetve az adott joghatóság illetékes
szerve szerint az jogellenes, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az adott Részlet ilyen
minősítése nem érinti: (i) a jelen Megállapodás egyéb Részleteinek jogszerűségét, érvényességét

vagy kikényszeríthetőségét; vagy (ii) az adott Részletnek bármely más joghatóság alatt való
jogszerűségét, érvényességét vagy kikényszeríthetőségét, és amennyiben ez lehetséges, az adott
Részletet korlátozottnak kell tekintetni, és csak annyiban kell érvénytelennek tekintetni, ha
szükséges, amennyiben az a jelen Megállapodás érvényességének és kikényszeríthetőségének
biztosításához szükséges.
(f)

Nyelv. Amennyiben a jelen Megállapodást az angoltól különböző nyelvre fordítják le, az angol
szöveg lesz az irányadó annyiban, amennyiben az angol változat értelme és annak fordítása között
bármilyen összeütközés vagy eltérés van. Kivéve, ha és amennyiben, az Ön államának joga ezt
tiltja, minden a jelen Megállapodáshoz kapcsolódó nézeteltérést, vitát, mediációt,
választottbírósági eljárást vagy peres eljárást angol nyelven kell lefolytatni, ideértve a levelezést,
feltárást, iratcsatolást, beadványt, szóbeli előadásokat, érveket, szóbeli érveket, valamint a
végzéseket és ítéleteket.

(g)

Eltérés. Amennyiben bármilyen eltérés van a jelen Megállapodás és az Ön BlackBerry
Megoldásának csomagolásában elhelyezett vagy az azt kísérő bármely más (a jelen
Megállapodástól különböző) szoftver-felhasználási vagy végfelhasználói szerződés között, az
eltérés tekintetében a jelen Megállapodás rendelkezései irányadóak. Amennyiben bármilyen
eltérés van a jelen Megállapodás és a Szoftver frissítése vagy upgrade-je kapcsán nyújtott bármely
más szoftver-felhasználási vagy végfelhasználói szerződés között, az eltérés tekintetében az ilyen
más szoftver-felhasználási vagy végfelhasználói szerződés rendelkezései irányadóak. Amennyiben
bármilyen eltérés van az Ön BlackBerry Megoldása bármely részének csomagolása, valamint az
adott RIM Termékre vagy Szoftverre vonatkozó Dokumentáció között, az eltérés tekintetében a
Dokumentáció rendelkezései irányadóak.

(h)

Teljes Megállapodás. A jelen Megállapodás (amely magában foglalja, a Kiegészítés tárgykörében,
annak céljából, a Kiegészítés rendelkezéseit is) képezi a Felek között a Megállapodás tárgyában
létrejött a teljes szerződést, és a Szoftver tekintetében, a jelen Megállapodásban foglaltakon kívül,
nem létezik a Felek között más rendelkezés, megállapodás, kommunikáció, kijelentés, szavatosság,
kötelezettségvállalás, kiegészítő megállapodás vagy megállapodás. A fentieket nem érintve, a
Felek között más szerződések szabályozhatják az Ön BlackBerry Megoldása egyéb elemeinek
használatát. A jelen Megállapodás felülír annak tárgya vonatkozásában minden, a Felek közötti
korábbi vagy jelenlegi, akár írásban akár szóban kötött rendelkezést, megállapodást,
kommunikációt, kijelentést, szavatosságot, kötelezettségvállalást, kiegészítő megállapodást, és Ön
kijelenti, hogy a jelen Megállapodás megkötésekor nem támaszkodott a fentiek egyikére sem. A
jelen Megállapodás bármikor módosítható a felek kölcsönös megállapodásával. Kivéve addig a
mértékig, ameddig a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják, a RIM továbbá fenntartja
magának a jogot, hogy saját belátása szerint a jelen Megállapodást a jövőre nézve módosítsa,
beleértve azt, hogy a Megállapodás tükrözze a jogszabályokban bekövetkezett vagy azok által
megkövetelt változásokat (ideértve a jelen Megállapodás kikényszeríthetőségének biztosítása
tárgyában bekövetkezett változást), vagy az üzleti gyakorlatban bekövetkezett változásokat
ésszerűen értesítve Önt a változásokról, akár elektronikus úton (az Értesítések szakaszban
meghatározottak szerint), akár a változásról szóló értesítést helyezve el a
http://www.blackberry.com/legal weboldalon, és Ön köteles rendszeresen figyelni az oldalt a
változásokkal kapcsolatban. Amennyiben Ön a változásokról szóló értesítés közlését követően
több mint hatvan (60) napon keresztül folytatja a Szoftver és/vagy a RIM Szolgáltatás használatát,
azt úgy kell tekinteni, hogy Ön a változásokat elfogadta. Amennyiben bármilyen kétsége merül fel
a változásokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a változásokról szóló értesítés
átadását követő hatvan (60) napon belül a legalinfo@rim.com e-mail címen keresztül, hogy az Ön
rendelkezésére álló lehetőségekről érdeklődhessen.

(i)

A Jogszabályoknak Való Megfelelés. Ön saját költségén megszerez és fenntart minden, a
hatóságok (közigazgatási szervek) vagy az Ön országának joga által megkívánt engedélyt,
regisztrációt és hozzájárulást, amely a jelen Megállapodás vagy bármely kapcsolódó felhasználási
szerződés végrehajtása és teljesítése érdekében szükséges. Különösen, és a kétségek elkerülése
végett, Ön az Ön Blackberry Megoldása telepítése és használata során betartja az alkalmazandó
jogszabályokat és rendelkezéseket, beleértve azt is, hogy az illetékes hatóságoktól (közigazgatási
szervektől) megszerez minden szükséges engedélyt, bejegyzést valamint hozzájárulást, amely
kereskedelmi titkosítást tartalmazó vagy más biztonsági funkcióval rendelkező Szoftver
importálásához és használatához szükséges a vonatkozó jogszabályok szerint. A RIM rendszeres
kérésére átadja a RIM részére azokat a bizonyítékokat és hivatalos dokumentumokat, amelyek
igazolják, hogy Ön a fent említett kötelezettségének eleget tesz. A fentiek korlátozása nélkül,
mivel bizonyos RIM Szolgáltatások és Harmadik Fél Szolgáltatások globálisan elérhetőek, ha Ön
úgy dönt, hogy olyan helyekről kapcsolódik RIM Szolgáltatásokhoz vagy Harmadik Fél
Szolgáltatásokhoz, amelyek nem azok az országok, amelyeket a RIM vagy a vonatkozó harmadik
fél úgy tűntetett fel, hogy az adott RIM Szolgáltatások vagy Harmadik Fél Szolgáltatások ott
elérhetőek, akkor Ön a saját elhatározása alapján jár el és az Ön felelőssége valamennyi releváns
jogszabály és rendelkezés betartása, beleértve a RIM Szolgáltatás, Harmadik Fél Szolgáltatás, és
kapcsolódó Tartalom, Harmadik Fél Dolog vagy Szoftver exportjára, importjára, felhasználására,
továbbítására és kommunikációjára vonatkozó jogszabályokat is. Továbbá a RIM nem tesz olyan
kijelentést, illetve nem szavatol azért, hogy a RIM Szolgáltatás keretében elérhetővé tett (pl. a
RIME Store-ban és/vagy a BlackBerry Fizetési Szolgáltatással történő vásárlás útján), illetve
ahhoz kapcsolódó Szoftverek és Harmadik Fél Dolgok megfelelőek és valamennyi államban
használatra alkalmasan elérhetőek, és Ön, valamint az Ön Jogosult Felhasználói egyetértenek
azzal, hogy nem töltik le vagy férnek hozzá más módon a Szoftverhez vagy Harmadik Fél
Dologhoz, és nem kísérlik meg azt olyan országokból, helyekről, ahol az illegális. A fentieket nem
érintve, ha az alkalmazandó jog megtiltja az Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználója számára a
videó hívás funkció, például a BlackBerry Hordozható Szoftver videó chat vagy MVS funkció
használatát, beleértve azt is, hogy az Ön államának joga tiltja a peer-to-peer, videó vagy internet
alapú funkciók alkalmazását, vagy mivel Ön vagy az Ön Jogosult Felhasználója meghatározott
előírt életkort még nem töltött be, vagy a Vészhelyzeti Szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok
miatt, akkor sem Ön sem az Ön Jogosult Felhasználói nem tölthetik le vagy használhatják ezeket a
Szoftver alkalmazásokat vagy termékeket, és/vagy az Ön felelőssége az, hogy alternatív megoldást
keressen a Vészhelyzeti Szolgáltatások elérése érdekében.

(j)

Jelentés Kiterjesztése. A "magába foglalja" vagy az "úgy mint" kifejezéseket úgy kell érteni, hogy
az "korlátozás nélkül magába foglalja" és "korlátozás nélkül, úgy mint", ahogy a szövegkörnyezet
megkívánja.

30.
Megállapodások Egyesítése. Annak érdekében, hogy biztosítva legyen: (a) a BlackBerry PC Szoftverre, a
BlackBerry Szerver Szoftverre és a BlackBerry Hordozható (Készülék) Szoftverre alkalmazandó feltételek
összhangja, amikor Ön azokat az Ön BlackBerry Megoldása részeként használja; és (b) a BlackBerry Hordozható
(Készülék) Szoftverre vonatkozó felhasználási feltételek egyértelműsége, amikor azt Ön az Ön BlackBerry
Megoldása részeként használja, függetlenül a BlackBerry Hordozható (Készülék) Szoftver beszerzésének,
működtetésének módjától, A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEK FENT
MEGHATÁROZOTT MÓDON VALÓ ELFOGADÁSÁVAL, ÖN EGYÚTTAL ELFOGADJA AZT IS, HOGY
I) A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁNAK NAPJÁVAL HATÁLYOSAN, A JELEN
MEGÁLLAPODÁS FELÜLÍRJA ÉS A HELYÉBE LÉP A KORÁBBAN HATÁLYOS BLACKBERRY
VÉGFELHASZNÁLÓI/ SZOFTVER-FELHASZNÁLÁSI ÉS BLACKBERRY ÜZLETI SZERVER SZOFTVER
FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOKNAK, BÁRMELY KORÁBBAN HATÁLYOS BLACKBERRY
SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉSNEK VAGY BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI
MEGÁLLAPODÁSNAK, ÉS BÁRMELY BLACKBERRY PROSUMER SZOLGÁLTATÁSI

MEGÁLLAPODÁSNAK, AMELY MEGÁLLAPODÁS ÖNNEL JÖTT LÉTRE A SZOFTVER VAGY A RIM
SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN; ÉS II) A BBSLA (MEGÁLLAPODÁS) JELEN VERZIÓJA
FELÜLÍRJA A KÖVETKEZŐ KIEGÉSZÍTÉSEKET ÉS TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET:
BLACKBERRY APP WORLD ÉS BLACKBERRY FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS ADDENDUM
(KIEGÉSZÍTÉS), BLACKBERRY ID SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, BBM MUSIC ADDENDUM,
BLACKBERRY PROTECT ADDENDUM, BLACKBERRY TRAVEL ADDENDUM, VIDEÓ CHAT
SZOFTVER KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK, BLACKBERRY MESSENGER SZOFTVER KIEGÉSZÍTŐ
FELTÉTELEK, MINDEN FENTI ESETBEN ANNYIBAN, AMENNYIBEN EZEN MEGÁLLAPODÁSOK
VAGY KIEGÉSZÍTÉSEK EGYÉBKÉNT HATÁLYOSAK A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁNAK
NAPJÁN ÉS ALKALMAZANDÓAK LENNÉNEK AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSÁNAK RÉSZÉT
KÉPEZŐ BÁRMELY SZOFTVER TEKINTETÉBEN.
Bármely más, az Ön BlackBerry Megoldásához tartozó szerződésében vagy dokumentációban a BlackBerry
Végfelhasználói/Szoftver Felhasználási vagy a BlackBerry
Üzleti Szerver Szoftver Felhasználási
Megállapodásokra, BlackBerry Szoftver Felhasználási Megállapodásokra vagy BlackBerry Megoldás Felhasználási
Megállapodásra történő utalást úgy kell tekinteni, mintha a jelen BlackBerry Megoldás Felhasználási
Megállapodásra történő utalás lenne (kivéve, ha az ilyen utalás a szövegkörnyezetben értelmetlen lenne, pl.: amikor,
mint a jelen rendelkezésben is, az utalás célja, hogy a különbséget tegyen a korábban érvényen lévő megállapodások
és a BlackBerry Megoldás Felhasználási Megállapodás között, és ekkor a korábban érvényben lévő megállapodásra
történő utalás nem tekinthető a BlackBerry Megoldás Felhasználási Megállapodásra történő utalásnak.)
A korábban érvényben lévő BlackBerry Végfelhasználói/ Szoftver Felhasználási vagy a BlackBerry Üzleti Szerver
Szoftver Felhasználási Megállapodások, vagy BlackBerry Megoldás Felhasználási Megállapodás valamennyi
kiegészítése és módosítása, amelyek alapján a RIM bármely szoftvert szolgáltatott Önnek, a jelen Megállapodás
módosításának vagy kiegészítésének tekintendő.
AMENNYIBEN KÉRDÉSEI VAGY KÉTSÉGEI LENNÉNEK A JELEN MEGÁLLAPODÁS
RENDELKEZÉSEIVEL KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK VEGYE FEL A KAPCSOLATOT RIM-MEL AZ
ALÁBBI E-MAIL CÍMEN: legalinfo@rim.com.

