Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ («EULA») συνάπτεται μεταξύ της
BlackBerry Limited («BlackBerry») και εσάς (είτε για δικό σας λογαριασμό είτε για λογαριασμό μιας
εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, είτε ως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της).
Η παρούσα EULA ισχύει για τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε το λογισμικό λειτουργικού συστήματος
Android που αποτελεί ιδιοκτησία της BlackBerry ή/και των θυγατρικών της BlackBerry ή όπου οι
θυγατρικές της BlackBerry ή η BlackBerry προσδιορίζονται ειδικά ως δικαιοπάροχοι του εν λόγω
λογισμικού και σε οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή/και συμπληρώματα σε αυτό, όπου το εν λόγω λογισμικό
παρέχεται μαζί με τη συσκευή κατά τη στιγμή της πώλησης ή είναι κατά τα άλλα διαθέσιμο για λήψη (για
παράδειγμα από το Google Play store) και εγκατάσταση σε μια συσκευή ως εφαρμογή («Λογισμικό») και
σε οποιεσδήποτε συναφείς υπηρεσίες, εκτός εάν άλλοι όροι συνοδεύουν το Λογισμικό ή τις υπηρεσίες.
Για λόγους σαφήνειας, η Άδεια Χρήσης Λύσεων της BlackBerry ή/και άλλοι όροι και όχι η παρούσα EULA,
ισχύουν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες λογισμικού ή/και τις προσφορές επιχειρηματικών υπηρεσιών της
BlackBerry και των θυγατρικών της BlackBerry, που συμπεριλαμβάνουν (χωρίς περιορισμό): BlackBerry
Enterprise Service, Watchdox, SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu, οποιοδήποτε άλλο επιχειρησιακό
λογισμικό και επιχειρηματικές υπηρεσίες για συσκευές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα
Android και οποιεσδήποτε υπηρεσίες λογισμικού και επιχειρηματικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο
www.blackberry.com/enterprise κατά καιρούς.
ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA. ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΑΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA.
1. ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ. Πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκατριών (13) ετών και να έχετε ηλικία
άνω της ενηλικίωσης, να είστε χειραφετημένος ανήλικος ή να έχετε νόμιμη συγκατάθεση από τους
γονείς ή κηδεμόνες σας και να είστε πλήρως ικανοί να συνάψετε την παρούσα EULA.
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της
παρούσας EULA και οποιωνδήποτε άλλων όρων που συνοδεύουν το Λογισμικό ή τις υπηρεσίες,
η BlackBerry σας χορηγεί μια προσωπική, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια
για τη λήψη, εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού και τη χρήση οποιωνδήποτε συναφών
υπηρεσιών, για δική σας εσωτερική ή προσωπική χρήση. Το Λογισμικό έχει άδεια χρήσης και δεν
πωλείται βάσει της παρούσας EULA.
3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Για να αποκτήσετε, προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε το
Λογισμικό ή τις υπηρεσίες (ή τμήματα αυτών) μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσετε, να
προσπελάσετε ή/και να χρησιμοποιήσετε λογισμικό ή υπηρεσίες τρίτων μερών. Πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε, προσπελάσετε και χρησιμοποιήσετε τέτοιου
είδους λογισμικό τρίτων και να συμμορφωθείτε με όλους τους κανόνες χρήσης που διέπουν
οποιοδήποτε ψηφιακό κατάστημα ενός τρίτου μέρους από το οποίο αποκτάτε το εν λόγω λογισμικό
ή τις υπηρεσίες τρίτων μερών. Το Λογισμικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προγράμματα τρίτων
μερών τα οποία η BlackBerry, και όχι το τρίτο μέρος, αδειοδοτούν σε σας βάσει της παρούσας
EULA. Οι ειδοποιήσεις, εάν υπάρχουν, για το λογισμικό ή τα προγράμματα ενός τρίτου μέρους,
περιλαμβάνονται μόνο για δική σας πληροφόρηση.
4. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ. Ενδέχεται να ισχύουν τέλη για το Λογισμικό ή/και τις υπηρεσίες (ή
τμήματα αυτών) και η άδειά σας για λήψη, εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού και των
υπηρεσιών εξαρτάται από την καταβολή των ισχυόντων τελών της άδειας. Εάν αποκτάτε το
Λογισμικό και τις υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε τμήμα τους) σε συνδρομητική βάση ή ως μέρος μιας
δωρεάν δοκιμής, τότε η παραπάνω άδεια ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχετε
καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη συνδρομής ή για την περίοδο της δοκιμής.
5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις τρίτων εκτός εάν έχετε
εγγραφεί σε Λογισμικό ή υπηρεσίες που αποκλείουν ρητά διαφημίσεις τρίτων.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από την Ενότητα 2
(Πεδίο εφαρμογής της άδειας), δεν επιτρέπεται σε σας να: (i) λάβετε, εγκαταστήσετε ή
χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, (ii) αντιγράψετε,
τροποποιήσετε, μεταδώσετε, προσαρμόσετε, μεταβάλετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με
βάση το Λογισμικό ή την υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει, (iii) μισθώσετε, εκμισθώσετε,
υποεξουσιοδοτήσετε, πωλήσετε ή κατά τα άλλα μεταφέρετε το Λογισμικό ή τις υπηρεσίες σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (iv) παρακάμψετε οποιουδήποτε τεχνικούς περιορισμούς,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μέτρων κατά της πειρατικής αντιγραφής, σε οποιοδήποτε
Λογισμικό ή υπηρεσίες ή
(v) ανασχηματίσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυμπιλήσετε, εντοπίσετε σφάλματα,
αγκιστρώσετε, παραπλανήσετε ή αντιγράψετε πειρατικά οποιοδήποτε Λογισμικό ή υπηρεσίες,
εκτός από το βαθμό που, παρά τον ισχύοντα περιορισμό, δεν επιτρέπεται στην BlackBerry να
απαγορεύει τέτοιες δραστηριότητες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. Η BlackBerry μπορεί να αλλάξει ή να ακυρώσει τη διαθεσιμότητα
οποιουδήποτε Λογισμικού ή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς κοινοποίηση. Δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό ή τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα
μπορούσε να τους προκαλέσει βλάψει ή να επηρεάσει τη χρήση τους από οποιονδήποτε άλλον.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό ή τις υπηρεσίες για να προσπαθήσετε να
αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή
δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο.
8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Θα παρασχεθεί μία διαδικτυακή φόρμα δωρεάν υποστήριξης από την
BlackBerry στους πελάτες του συνδρομητικού Λογισμικού και των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια
της συνδρομής.
9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό
και τις υπηρεσίες και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεν απαιτείται να
ειδοποιήσετε την BlackBerry. Η άδειά σας βάσει της παρούσας EULA θα τερματιστεί αυτομάτως
μετά από: (α) το τέλος οποιασδήποτε δοκιμαστικής περιόδου που δεν ανανεώνεται ή
αντικαθίσταται από μία εναλλακτική προσφορά από εμάς, (β) όταν σταματήσετε να πληρώνετε
οποιεσδήποτε χρεώσεις ή παραβείτε την παρούσα EULA, (γ) όταν η BlackBerry παύσει να καθιστά
διαθέσιμο το Λογισμικό ή την υπηρεσία ή (δ) όταν μας γνωστοποιήσετε την εν λόγω καταγγελία.
Μετά τον τερματισμό/καταγγελία, όλα τα δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί βάσει της
παρούσας άδειας θα παύσουν και θα πρέπει να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε το Λογισμικό από όλα
τα προϊόντα στην κατοχή και τον έλεγχό σας και να παύσετε αμέσως τη χρήση του Λογισμικού και
οποιωνδήποτε υπηρεσιών.
10. ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η παρούσα EULA, όπως και οι όροι για τα συμπληρώματα, τις
ενημερώσεις και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας για το
Λογισμικό και τις υπηρεσίες.
11. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ. Η παρούσα EULA διέπεται από και θα ερμηνεύεται βάσει του δικαίου της
επαρχίας του Οντάριο του Καναδά, εξαιρουμένου οποιουδήποτε νομικού πλαισίου που διέπει
νομικές αντιφάσεις. Τα δικαστήρια του Τορόντο, του Οντάριο στον Καναδά έχουν μη
αποκλειστική δικαιοδοσία. Εάν οι νόμοι της επαρχίας του Οντάριο του Καναδά δεν
αναγνωρίζονται από τα δικαστήρια της χώρας σας, τότε η παρούσα EULA θα διέπεται από και θα
ερμηνεύεται από τους τοπικούς σας νόμους.
12. ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ. Η παρούσα EULA περιγράφει ορισμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί να
έχετε άλλα δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας. Μπορεί επίσης να έχετε
δικαιώματα σχετικά με το μέρος από το οποίο αποκτήσατε το λογισμικό του τρίτου μέρους. Η

παρούσα EULA δεν αλλάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας, εάν οι
νόμοι της χώρας σας δεν το επιτρέπουν.
13. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BLACKBERRY. ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Η BLACKBERRY ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΌΡΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ή ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ EULA. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, Η BLACKBERRY ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΙΣ
ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
14. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΕΧΕΤΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ BLACKBERRY ΣΤΟ 1 800 039 536.
15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
BLACKBERRY ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ BLACKBERRY ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ,
ΕΜΜΕΣΩΝ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
16. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ. Αυτός ο περιορισμός ισχύει: (Α) για οτιδήποτε σχετίζεται με το
Λογισμικό και τις υπηρεσίες και (Β) ακόμα κι αν η BlackBerry γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την
πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός δεν ισχύει: (I) για σας, στο
βαθμό που η χώρα σας δεν επιτρέπει στην BlackBerry να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη
της, οπότε η ευθύνη της BlackBerry περιορίζεται και αποκλείεται στο βαθμό που επιτρέπεται από
τους νόμους της χώρας σας και (II) σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους
(συμπεριλαμβανομένου του κώδικα), με ιστοσελίδες τρίτων μερών, λογισμικό τρίτων μερών,
δεδομένα, στην οποία περίπτωση η ευθύνη της BlackBerry αποκλείεται εξ ολοκλήρου.
17. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η BlackBerry δεσμεύεται να διατηρεί το
ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Η χρήση του λογισμικού
και των υπηρεσιών της BlackBerry μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία των
προσωπικών σας πληροφοριών. Η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών περιλαμβάνει
τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση ή γνωστοποίηση των προσωπικών σας
πληροφοριών. Προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζονται η BlackBerry, οι θυγατρικές της
BlackBerry και οι πάροχοι υπηρεσιών της θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική
Ιδιωτικού Απορρήτου της BlackBerry (η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα με παραπομπή στην
παρούσα EULA και έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση www.blackberry.com/legal).

