DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”EULA”) är ett avtal mellan BlackBerry Limited
(”BlackBerry”) och dig (antingen å dina vägnar eller å ett företags eller en annan enhets vägnar för vilken
du är dess behöriga representant).
Detta EULA gäller för din rätt att använda Android-operativsystemprogramvara som ägs av BlackBerry
och/eller dotterbolag till BlackBerry eller där BlackBerry eller dotterbolag till BlackBerry specifik
identifierar sig som licensgivare för sådan programvara och för alla uppdateringar och/eller tillägg därtill
när sådan programvara tillhandahålls med enheten vid försäljningstillfället eller på annat sätt är tillgänglig
för hämtning (t.ex. från Google Play-butiken) och installation i en enhet som en app (”programvara”) och
för alla förknippade tjänster, såvida inte andra villkor medföljer sådan programvara eller sådana tjänster.
Observera att licensavtalet för BlackBerry Solution och/eller andra villkor (och inte detta EULA) gäller för
utbudet av företagsprogramvara och företagstjänster från BlackBerry och dotterbolag till BlackBerry,
inklusive och utan begränsning till: BlackBerry Enterprise Service, Watchdox, SecuSmart, AtHoc, Good,
Movirtu och annan företagsprogramvara och andra företagstjänster för enheter med ett Androidoperativsystem och all företagsprogramvara och alla företagstjänster som då och då identifieras på
www.blackberry.com/enterprise.
NÄR DU HÄMTAR, INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN
OCH/ELLER TJÄNSTERNA INNEBÄR DET ATT DU SAMTYCKER TILL VILLKOREN I
DETTA EULA. DU KOMMER ATT HAR RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN
OCH/ELLER TJÄNSTERNA OM DU EFTERLEVER VILLKOREN I DETTA EULA.
1. MYNDIGHETSÅLDER. Du måste vara minst tretton (13) år gammal och antingen vara över
myndighetsåldern, vara en emanciperad minderårig eller ha juridiskt bindande medgivande från en
förälder eller vårdnadshavare sam vara fullständigt kapabel och kompetent för att ingå detta EULA.
2. LICENSENS OMFATTNING. Med förbehåll för villkoren i detta EULA och alla andra villkor
som medföljer programvara eller tjänster beviljar BlackBerry dig en personlig, återkallelig, ickeexklusiv, icke-överlåtbar licens att hämta installera och använda programvaran och använda alla
förknippade tjänster för dina interna eller personliga ändamål. Programvaran är licensierad och inte
såld enligt detta EULA.
3. TREDJE PARTS PROGRAMVARA. När du vill skaffa, få åtkomst till eller använda
programvaran eller tjänsterna (eller delar därav) kan det hända att du måste skaffa, ha åtkomst till
eller använda programvara eller tjänster från tredje part. Du måste säkerställa att du har behörighet
att skaffa, få åtkomst till eller använda sådan tredje parts programvara och att du efterlever alla
användningsregler som gäller för någon tredje parts digitala butik där du anskaffar sådan tredje
parts programvara eller tjänster. Programvaran kan även innehålla program från tredje part som
BlackBerry, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta EULA. Eventuella meddelanden
avseende den tredje partens programvara eller program är endast inkluderade i informationssyfte.
4. AVGIFTER OCH ABONNEMANG. Det kan förekomma avgifter för programvaran och/eller
tjänsterna (eller delar därav) och din licens för att hämta, installera och använda programvaran och
tjänsterna är beroende av betalning av tillämpliga licensavgifter. Om du skaffar programvaran och
tjänsterna (eller någon del därav) på abonnemangsbasis eller som en del av en kostnadsfri
provperiod gäller den licens som framställs ovan endast under den tid för vilken du har betalat de
nödvändiga abonnemangsavgifterna eller under provperioden.
5. REKLAM. Programvaran kan innehålla tredje parters annonser, såvida du inte har abonnerat på
programvara eller tjänst som specifikt utesluter annonser från tredje parter.
6. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR. Med undantag för det som är tillåtet enligt avsnitt 2
(licensens omfattning) har du ej rätt att: (i) hämta, installera eller använda programvaran eller
använda tjänsterna, (ii) kopiera, modifiera, överföra, anpassa, variera eller skapa härledda arbeten
helt eller delvis baserat på programvaran eller tjänsterna, (iii) hyra ut, leasa, underlicensiera, sälja

eller på annat sätt överlåta programvaran eller tjänsterna till någon tredje part, (iv) kringgå några
tekniska begränsningar, inklusive piratmotåtgärder, i någon programvara eller några tjänster eller
(v) återskapa, avkompilera, ta isär, felsöka, hooka, spoofa eller piratkopiera någon programvara
eller några tjänster, förutom uteslutande i den utsträckning att det trots den tillämpliga
begränsningen inte är tillåtet för BlackBerry att förbjuda sådana aktiviteter i enlighet med med
några tillämpliga lagar.
7. UPPDATERINGAR. BlackBerry kan ändra eller avbryta tillgången till någon programvara eller
några tjänster när som helst och utan särskilt meddelande därom. Du har ej rätt att använda
programvaran eller tjänsterna på något sätt som kan skada eller försämra någon annans användning
av dem. Du har ej rätt att använda programvaran eller tjänsterna för att på något sätt försöka få
obehörig åtkomst till någon tjänst eller några data, konton eller nätverk.
8. SUPPORT. BlackBerry tillhandahåller kostnadsfri support via webbformulär för kunder med
abonnemangsbaserad programvara och tjänster under abonnemangets löptid.
9. UPPSÄGNING. Du har rätt att sluta använda programvaran och tjänsterna och säga upp ditt
abonnemang när som helst. Du behöver inte underrätta BlackBerry om detta. Din licens enligt detta
EULA säg upp automatiskt: (a) vid slutet av någon provperiod som inte förnyas eller som vi inte
ersätter med något annat erbjudande, (b) när du slutar betala tillämpliga avgifter eller bryter mot
detta EULA, (c) BlackBerry upphör med att göra programvaran eller tjänsten allmänt tillgänglig
eller (d) när vi underrättar dig om sådan uppsägning. Vid uppsägning skall alla rättigheter som du
beviljas enligt denna licens upphöra och då måste du ta bort eller radera programvaran från alla
produkter i din ägo och under din kontroll samt omedelbart sluta använda programvaran och
eventuella tjänster.
10. FULLSTÄNDIGT AVTAL. Detta EULA och villkoren för tillägg, uppdateringar och tjänster som
du använder utgör det fullständiga avtalet för programvaran och tjänsterna.
11. TILLÄMPLIG LAG. Detta EULA regleras av och tolkas enligt lagarna i provinsen Ontario i
Kanada och utesluter alla lagsamlingar avseende motstridande lagar. Domstolarna i Toronto,
Ontario, Kanada har icke-exklusiv jurisdiktion. Om domstolarna i ditt land inte erkänner lagarna i
provinsen Ontario i Kanada skall detta EULA regleras av och tolkas enligt dina lokala lagar.
12. JURIDISK INNEBÖRD. Detta EULA beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra
rättigheter enligt lagarna i ditt land. Du kan också ha rättigheter med avseende på den part som du
skaffade tredje parts programvara från. Detta EULA förändrar inte dina rättigheter enligt lagarna i
ditt land om sådan förändring ej är tillåten enligt lagarna i ditt land.
13. GARANTIFRISKRIVNING. PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA LICENSIERAS I
BEFINTLIGT SKICK OCH ENDAST FÖR ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING I
ENLIGHET MED DEN DOKUMENTATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV
BLACKBERRY. DU BÄR ALL RISK FÖR ANVÄNDNINGEN. BLACKBERRY LÄMNAR
INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER, FÖRBINDELSER ELLER VILLKOR. DU KAN
EVENTUELLT HA TILLGÅNG TILL ANDRA KONSUMENTRÄTTIGHETER ELLER
LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT DINA LOKALA LAGAR SOM INTE KAN
FÖRÄNDRAS AV DETTA EULA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT
DINA LOKALA LAGAR UTESLUTER BLACKBERRY ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL
SAMT UTEBLIVET INTRÅNG.
14. AUSTRALIEN. DU HAR LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT DEN
AUSTRALIENSISKA KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN OCH INGENTING I DESSA
VILLKOR ÄR AVSETT ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER. DU KAN
KONTAKTA EN REPRESENTANT FÖR BLACKBERRY PÅ TEL 1 800 039 536.

15. BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG. DU KAN ENDAST ÅTERFÅ DIREKTA
SKADESTÅND FRÅN BLACKBERRY UPP TILL DET BELOPP SOM DU HAR
BETALAT BLACKBERRY FÖR PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA UNDER DE
TRE MÅNADER SOM FÖREGÅR DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV TILL DITT
ANSPRÅK. DU KAN INTE ÅTERFÅ NÅGRA ANDRA SKADESTÅND, INKLUSIVE FÖR
FÖLJDSKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER
TILLFÄLLIGA SKADOR.
16. TILLÄMPNING AV BEGRÄNSNINGAR. Denna begränsning gäller: (A) för allt som är
relaterat till programvaran och tjänsterna och (B) även om BlackBerry kände till eller borde ha känt
till möjligheten till skadorna. Ovanstående begränsning eller undantag gäller inte: (I) för dig i den
utsträckning ditt land inte tillåter att BlackBerry utesluter eller begränsar sitt ansvar, varvid
BlackBerrys ansvar skall begränsas och uteslutas i den utsträckning det är tillåtet enligt lagarna i
ditt land och (II) i förhållande till något innehåll från tredje part (inklusive kod), tredje parters
webbplatser, tredje parters programvara, data, varvid BlackBerrys ansvar skall uteslutas i sin helhet.
17. INTEGRITETSPOLICY
OCH
SAMTYCKE
TILL
BEHANDLING
AV
PERSONUPPGIFTER. BlackBerry åtar sig att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina
personuppgifter. Din användning av BlackBerry-programvara och -tjänster kan leda till att dina
personuppgifter behandlas. Denna behandling omfattar insamling, användning, behandling,
överföring, lagring eller avslöjande av dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas av
BlackBerry, BlackBerrys dotterbolag och dess tjänsteleverantörer kommer att behandlas i enlighet
med BlackBerrys integritetspolicy (som härmed införlivas i detta EULA genom hänvisning och
kan läsas på www.blackberry.com/legal).

