ពិ ភពកម�វ ិធីែប៊ក
� ប៊ឺរ ី និងេសចក�ីបែន�មេសវកម�បង់្របាក់របស់ែប៊�កប៊ឺរីចំេពះករ្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�(BLACKBERRY ID AGREEMENT)។

េដ ម្បីទិញនិ/ឬេដនឡូតផលិតផល

ឬេសវកម�ណា មួយពីពិភពកម�វិធីែប៊�កប៊ឺរី ឬេ្រប្របាស់េសវកម�បង់្របាក់ែប៊�កប៊ឺី អ
រ
�ក

មានអត�េលខែប៊�កប៊ឺរី្រ តឹម្រត�វ និងអត�េលខកិច�្រពមេ្រព�ងែប៊�កប

យល់្រពមជា មួយនឹងពិភពកវ ិធី ែប៊ �កប៊ឺ រ ី

(ពី មុនេគេហថាកិច�្រពមេ្រព�ងសមាជិកភាពប៊�ឺ)

ជាមួយនឹង

RIM

និ ងេសចក�ីបែន�មៃនេសវកម�បង ់្របាក់របស់ែប៊�កប៊ឺរ ីចំេពះកិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�ក

្របសិនេបអ�កមិនទន់មានអត�េលខែប៊�កប៊ឺរី អ�កអចចុះេឈwww.blackberry.com/appworld។

(1)
និ ង(2)

(«េសចក�ីបែន�ម»)។

សូមពិ និត្យេមេសចក�ីបែន�មេនះេអបានម ៉ត់ចត

មុ ននឹងចុ ច «ខ�ំយល់្រព»
េនខងេ្រ
ុ
1.

1

កិ ច�្រពមេ្រព

ខៃនកិច�្រពមេ្រព�

កំ ែណបច�ុប្បន�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�កប៊ឺ

បេង�តនូវេសវកម�ែដលអចេ្របបា នជាមួយអត�េលខប៊�ឺកប

(BlackBerry

(BlackBerry

ID

ID

Accessible

Agreement)
Services)

គឺ ជាកិច�្រពមេ្រព�ងែ

RIM

ស្រមាប់អ�កែដលមានអត�េលខែប៊�កប៊ឺ

េហយេដយែកែ្របេដយេសចក�ីបែន�មេនះវអនុវត�ចំេពះេសវកម�ែដលអចេ្របបានជាមួយអត�េលខប៊�ឺកប៊ឺរីែដលបានផ�ល់តមរយៈពិភពកម�រ ី
និ ងេសវកម�ែដលអចេ្របបា នជាមួយអត�េលខប៊�ឺក(បច�ុប្បន�េហដ�រចនាសម័ន�
� វបានេគស�ល់ថ Commerce Solution for BlackBerry App World)។

្របសិនេបអ�កមានអត�េលខែប៊�កប៊ឺរ (BlackBerry ID) រួចេហយ អ�ក្រត�វបានេគត្រម�វេអយយល់្រពមចំេពះកិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊ (BlackBerry ID
Agreement)
េនេលេគហទំព័រ

ឬកិ ច�្រពមេ្រព�ងកំែណថ�ី។ អ�កអចរ កកំែណ បចុប្បន�ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�កប៊(
�
http://www.blackberry.com/legal។

ជាមួយកិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�កប៊ឺ

និ ងេសចក�ីបែន�មបេង�តជាកិច�្រពមេ្រព�ងផ�ូវច្បោប («កិ ច�្រពមេ្រព»)

េនាះស�បនែដលតំណាងេដ(ករណីណាមួយែដ«អ�ក»)

ឬ្រក�មហ៊ុនរងែដលចុះក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�កប៊ឺរីជាមួ(«RIM»)

េនក�ុងករេ្រប្របាស់ពិភពកម�វិធីែប៊�កប៊ឺរី ឬេសវកម�បង់្របាក់ែប។

(BlackBerry

ID

Agreement)

BlackBerry

ID

(BlackBerry

Agreement)

ID

Agreement)

រវងអ�កជាបុគ�ល ឬអ�កមានសិទ�ិ�សបច្បោប់តំណាង្រក�មហ៊ុន ឬស�
និ ង

Research

(អ�កនិ ង

RIM

In

្រត�វបានេគេហ

Motion

Limited

«ភាគគ »)និ ងជរួមជា

«ភាគគីន»

សូមកត់ចំណាំថា ្របសិនេបអ�កបានចូលេទក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�

ិ ី ែប៊ �កប៊ឺ រ ី
ក�ុងនាម្រក�មហ៊ុនរបស់អ�ក ឬស�បនណាមួយ េហយចង់បានពក្យពីពធ

ឬេសវកម�បង ់្របាក់ែប៊�កប៊ឺរីេនក�ុងនាមអ�កផា�ល់ អ�ក្រត�វែតចូលរួមេនក�ុង កិច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែ

(BlackBerry

ID

Agreement)

និ ងេសចក�ីបែន�មេនក�ុងសមត�ភាពផា�ល់ខ�ួនរបស់អ ក�ុងករណីមានករែខ�ងេយាបល់រ កិ ច�្រពមេ្រព�ងអត�េលខែប៊�កប៊ឺរ (BlackBerry ID Agreement)

និ ងេសចក�ីបំេពញបែន�ម េនាះេសចក�ីបំេពញបែន�មនឹងលុប ប៉ុែន�្រគាន់ែតស�ិតក�ុងវិសលភាពៃនករែខ�ងេយាបល់ែតប

្របសិទ�ិភាពៃនករចុចេទេល«ខ�ំយល់្រព»។
តមរយៈករចុ«ខ�ំយល់្រព»
ខងេ្រកម ទទួលស�ល់ថា អ�កបានអនបានយល់ និងយល់្រពមេ
ុ
ុ
្រពមទំងអនុវត�តមកិច�្រពមេ្រ

្របសិនេបអ�កមិនយល់្រពមចំេពះកិច�្រពមេ្រព�ងេទ អ�កមិនអ

ឬេ្រប្របាស់េសវកម�សមាជិកែដលមានតមរយៈព ិភពកម�វិធីែប៊�កប៊ឺរ ្របសិនេបអ�កមានសំណួរ ឬកង�ង់នានាចំេពះកិច�្រងេនះសូមទក់ទងេទ
RIM
A.
RIM

តមរយៈអុីែម ៉ល

legalinfo@rim.com

ករេ្របេសវកម�បងក់ែប�៊កប៊ឺរ ី (BLACKBERRY PAYMENT SERVICE) េដម្បីទិញ ផលិតផលIN-APP ។
បានបេង�តនូវបេច�កវិទ្យោែដលអចេអយអ�កលក់េដម្បីេ្រប្របាស់ េសវកម�បង់្របាក

(Blackberry

េដ ម្បីលក់ផលិតផលឌីជីថលេទអ�កតមរយៈច្បោប់ថតចម�ងៃនកម�វិធីែដលអ�ក្រត�វករតមរយៈពិភពកម�វិធីែប៊
ចំេពះផលិតផលែដល្រត�វទិ

Service)
In-App»)។

(ដូ ចបានកំណត់ខងេ្)

អ�ក្រត�វែតយល់្រពមចំេពះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួយនឹង ភាគីលក់ទីបីៃនកំណត់្រតេដស់េសវកម�បង ់្របាក់ែប៊�កប៊ឺ
េដ ម្បីទិញផលិតផល

Payment

(«ផលិតផល

In-App

(Blackberry

Payment

ប៉ុ ែន�ផ�ុយពី ផលិតផលែដល្រត�វបង ់្របាក់ អ�កលក់និ ងមិនែម

Service)
RIM

នឹងប�ូ� នផលិតផលេនាះេទអ�កក�ុងនាមកំណត់្រតៃនករលក់។ ផ In-App ែដលមិ នមានតមរយៈពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី ឬពិភបស់ខ�ំុ ។ ផលិតផល In-

App

ទំងអស់គឺជាទំនិញៃនភាគីទីបី ឬេសវកម�ភាគីទីបី BBSLA

េហ យ

RIM

មិ នផ�ល់ករគាំ្រទចំេពះ ផលិ In-App

BlackBerry App World and BlackBerry Payment Service Addendum to BBID (Cambodia) 112510 cl_Khmer

ឬករេដនឡូ

1

េនក�ុងករែដRIM េធ�េអយមានេសវកម�បង់្របាក់ែប�៊កប(BlackBerry Payment Service) ស្រមាប់ករផា�ស់ប�ូរទិន�ន័យេនះ អ�កយល់្រ(a) អ�កនឹងេ្រប
ផលិតផល In-App ស្រមាប់ែតករេ្រប្របាស់ផា�ល់ខ�ួន និងមិនេដម្បីលក់ឬករលក់េឡ (b) ែផ�កេលខ

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,

និ ងបី កថាខ័ណ�ដំបូងៃនែផ�កទ18េនក�ុងេសចក�ីបែន�មេនះនឹងអនុវត�ចំេពះេផ�រទិ ន�ន័យៃនផលិតផល In-App របស់អ�កដូចែដលេយាងេទផលិតផ In-App

និ ងេយាងេទ MoRs ្រត�វបានេយាងេទកំណត់្រតរបស់អ�កលក់ស្រមាប់ In-App និ ង (c) ស្រមាប់េជៀសវងករសង្ស័យ ករហម្របាមក� 3
(d) ៃនBBSLA ្របឆាំងនិងករេ្រប្របាស់ សូហ�ត៍ែវទក Your BlackBerry Solution េនក�ុងល�ណៈែដលប៉ះ
ក
ពល់េធ�េអយខូច ្របឆាំងនឹងសូហ�ត៍ែវ ្រ
បណា�ញដៃទែដលេ្រប្របាស់េដយបុគ�លដៃទរ

RIM

ឬAirtime

Service

Provider

ឬ

េធ េ� អយមានផលប៉ះពល់ដ

RIM

អនុ វត�ចំេពះករេ្រប្របាស់ផលិតផលនានាឬ In-App ជាមួយBlackBerry Solution របស់អ�ក។
B.
2.

ពិ ភពកម�វ ិធីែប�៊កប៊ឺរ ី

1

និយមន័យនា

រល់ពក្យបេច�កេទសសរេសរជាអក្សរពុម�ែដលមានេនក�ុងេសចក�ីបំេពញបែន�មេនះមានអត�ន័យដូចែច
េលកែលងែតបានែចងខុសពីអ�ីែដលមានេនក�ុងេសចក�ីបំេពញបែន�មេន

BBSLA

ដូចែដលបានេ្រប្របាស់េនក�ុងេសចក�ីបែន�

ពក្យបេច�កេទសខងេ្រកមមានអត�ន័យដូចែចងេន
«Airtime

Service»មានន័យថាទីតំងេបកចំហរែដលមានេសវកម�បណា�ញឥតែខ្ស ្រពមទំងេសវកម�បណា (រម
ួ ទំងបណា�ញឥតែខ្សក�ុងតំប

េសវកម�ផា�យរណប និងេសវកម�អុីនធឺ) និ ងេសវកម�ដៃទៗេទៀតេដលបានផ�ល់េដយអ�កផ�ត់ផ� Airtime Service ស្រមាប់េ្រប្របាស់រួ BlackBerry
Solution។
«អ�កេ្រប្របាស់ែដលទទួលបានករអ(នា)»សំេដេលអ�កេ្រប្របាស់ែដលមានសិទ�ិស Client Software េ្រក BlackBerry Solution License
Agreement (ពី មុនមានេឈ�ះBlackBerry Software License Agreement)។

1

«កម�វ ិធីពិភពែប�៊កប៊ឺរ ី» ឬ «BBAW»គឺ ជាកែន�ងលក់ផលិតផលឌីជីថលរបស់ RIM បចុប្បន�មានេឈ�
�
«ពិ ភពែប�៊កប៊ឺ រ»ី ែដលលិតផលនិ ងព័ត៌ មាន ពិភពរបស់ខ�ុំ

ទំងអស់មានស្រមាប់

«BlackBerry Handheld Product» ឬ «BlackBerry Devices» គឺ ជាឧបករណ៍ឥតែខ្សែដលបានផលិតេដយ ឬក�ុRIM រួមមានទSmartphone, Smart Card
Reader

ឬBlackBerry

Presenter

និ ងឧបករណ៍ដៃទេទៀតែដលបានកំណត់េដ

RIM

េនេលេគហទំព័http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla ជាBlackBerry Handheld Product។

1

«BlackBerry Handheld Software» គឺ ជាសូហ�ត៍ែវែដលជាផលិតផលរបស់្រក�មហ៊ RIM (ផលិតផលរបស់ RIM មានសូហ�ត៍ែវ កម�វិធីបង�ប់ អន�រមុខ ខ�ឹមស

និ ងទិ ន�ន័យេផ្សងៗ េទះបីជា្រត�វបានចត់ទុក ឬមិនបានចត់ទុកជាកូតសូហ�ត៍ែវ និងធាតុផ្សំ) ឬែផ�កែដល្រត�វបេង�តេឡងស្រមាប់េ្រប្របាស់េ
Handheld

Product

គឺ ថា៖

(a)

ទញចូលេទក�ុ

Handheld

Product

េដយ្រត�វបានប��ូនេទផា�RIM

ឬ

ឬេធ�េអយមានស្រមាប់អ�កេដយ ឬក�RIM ពី េពលមួយេទេពលមួយស្រមាប់េ្រប្របាស់Handheld Product របស់អ�ក។

1

«BlackBerry

Solution

License

Agreement

គឺ ជាកិច�្រពមេ្រព�ងអជា�ប័ណ RIM

(ពីមុន្រត�វបានេគស�ល់

BlackBerry

Software

License

(b)

ប�ូ� ន

Agreement)»

េធ�េអយមានស្រមាប់សូហ�ត៍ែវ និងេសវកម�ែដលបេង�តេ BlackBerry

Solution។

ឬ

ែចកចយ

«BBSLA»

BBSLA

បេង�ត

ចំែណកៃនកិ ច�្រពម្រពមអន�រេលខែប�៊កប៊ឺរ(BlackBerry ID Agreement)។

BlackBerry App World and BlackBerry Payment Service Addendum to BBID (Cambodia) 112510 cl_Khmer

2

1

1

«Client Software»គឺ ជាBlackBerry Handheld Softwareែដលស្រមបស្រម�លករទនិ ងេ្រប្របាស់ពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺ
«ផលិតផលឥតគិ តៃថ�» ជាផលិតផលែដលមិនគិត្របាក់ពីអ�កស្រមាប់ករែចកផលតមរយៈ ពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី 

«Handheld Product»គឺ ជា៖(a) BlackBerry Handheld Product ឬ (b) Third Party Handheld Product

1

1

«Kiosk» មានន័យកំណតេនក�ុងែផ�កទី 4។
«MoR»

គឺ ជាអង�ភាពេផ្សង

RIM

ែដល្របតិបត�ិឬ្រគប់្រ

Kiosk

េហយកុងករណ
�
ី ផលិត្រត�វបង់្របាក់បេង�តេអយមានត

Kiosk

េនាះ

វេដរតួជាអ�កលក់ៃនកំណត់្រតស្រមាប់ករលក់ៃនផលិតផលនិងអចផ�ល់នូវមុខងរែផ�កពណិជ�កម�េដម្បីគាំ្រទករលក់ផលិត

1

«ពិភពរបស់ខ�ំ»ុ មនន័យកំណត់េនក�ុងែផ�កទី 11។

1

«ផលិតផលបង់្របា» គឺ ជាផលិតផលែដលតៃម�្រត�វបានគិតទក់ទងនឹងករែចកចយ ឬករលក់ៃនផលMoR Kiosk េនក�ុងពិភពកម�វិធីែប៊កប៊ឺរី

1

«ផលិតផល(នា)»

គឺ ជាច្បោប់ថតចម�ងៃនសូហ�ត៍

និ ងផលិតផលភាគ ីទីបីែដលមានស្រមាប់ករទ/ឬេដនឡូតតមរយៈពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរ

និ ងទី កែន�ងែដលអចរកបានរួមមានេសវកម�ទំងអស់និងេសវកម�របស់ភាគីទីបីែដលអចទទួលនិងេ្រប្របាស់េដយសូហ�ត៍ែវនិងផលិតផល
«ផលិតផល RIM» គឺ ជាផលិតផលBlackBerry Handheld Products និ ង RIM Peripherals ែដលមិ នរម
ួ ប��ូលសូហ�ត៍ែវ។

«េសវកម(នា)» ឬ «េសវកម�ចូលេទកន់អន�េលខែប៊�កប៊ឺ (BlackBerry ID Accessible Service(s))» គឺ ជាេសវកម�របស RIM ែដលផ�ល់េអយអ�កឬក�ុងនា

RIM ទក់ទងនឹងBBAW ឬ Software។

«សូហ�ត៍ែវ» េនបរិបទៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះគឺជាសូហ�ត៍ែវទំងឡាយBlackBerry Handheld ែដលអចរកបានតមរBBAW។
«ធាតុេផ្សំភាគីទ»

គឺ ជាសូហ�ត៍ែវ និងកម�វិធីែដលផ�ល់អជា�ប័ណ�េ

RIM

ពី ភាគ ីទីបីស្រមាប់ករប��ូលេទក�ុងផលិតផលសូហ�ត៍ែRIM

ឬស្រមាប់ប��ូលេទក�ុងកម�វបង�ប់ ក�ុងករណីផលិតផលហដែវរបស់ RIM និ ងែបងែចកជាែផ�កខងក�ុងៃនផលិតផលរបស RIM េ្រកមផា�កស��រប RIM
ប៉ុែន�មិនប��ូលសូហ�ត៍ែវរបស់ភាគីទីបីេទ

«ធាតុភាគគីទី» គឺ ជាែផ�ក រឹង សូហ�ត៍ែវ ខ�ឹមសរ និងផលិតផលរបស់ភាគីទី
«ផលិតផលភាកគីទីប» គឺ ជាែផ�ក រឹង និងសូហ�តែវរបស់ភាគីទីបី ្រពមទំងផលិតផលពណិជ�កម�ដៃទេទៀតែដលមិនែមនជាផលិតផលRIM។។
«េសវកម�ភាគគីទី» គឺ ជាេសវកម�ែដលផ�ល់េដយភាគី ទីបី រួ Airtime Services េសវកម�ផ�ល់េដយអ�កលក់ អ�កគិតដំេណរករបង់្របាក MoRs
្រពមទំងេគហទំព័រែដល្រគប់្រគងេដយបុគ�លមិនRIM ឬទក់ទងនឹងRIM។
«សូហ�ត៍ែវភាគគីទីប»

គឺ ជាសូហ�ត៍ែវែដលជាផលិតផលរបស់ភាគីទីបីែដលផ�ល់ ឬេធ�េអយមានតមរបស់ផលិតផល ឬសូហ�ត៍ែ

RIM

រម
ួ មានេដយមិនមានែដនកំណត់Client Software។
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3.

ែដនដី ផលិតផលែដលអចរកបានតមរយៈ ពិភពកម�វិធីែប៊�កប៊ឺរី អចនឹងមិនមានស្រថិ ជនេន្រគប់្របេទស ឬ្រគប់ទីតំងភូមិស

4.

APP WORLD KIOSKS និ ងផលិតផល។ ពិ ភពកម�វ ិធី ែប៊ �កប៊ឺ រ ី មានហងលក់ជាេ្រ («Kiosks») ែដលមាផលិតផលផ�ត់ផ�ង់ េដយអ�កលក

េផ្សងៗគា («អ�កលក់ »)

ែដលអ�កអចរកបាន។ េលកែលងដូចបានកំណត់េនទី ខនិ ងលក�ខណ�ទំងអស់របស់ផលិតផលទំងឡាយេនក BBSLA

អនុ វត�ចំេពះ្របេភទៃនផលិតផលមានេនក�ុង ពិភពកម�វិធីែប៊�កប៊ឺរី រួមទំងខនិងលក�ខណ�ៃនេសវកម� ទំនិញភាគីទីបី និងេសវកម�របី ។
5.
RIM

កិ ច�្រពមេ្រព�ងបែន�មស្រផលិតផល្រត�វបង់្របា
េទ

េហយ

Kiosks

ែដលលក់ផលិតផលគិ ត្របាក់តមរយៈពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរីមិនបាន្រគប់្រ

Kiosks

ទំងេនះ ្រត�វេគារពតមេសវកម�របស់ភាគីទីប

BBSLA

និ ង

MoRs

ែដល្របតិបត�ិ

Kiosks

និ ងអ�កទូរទត់ករបង់្របាក់្រត�វផ�ល់ជូនអ�កនូវេសវកម�ភាគីទីបី។ េដម្បីទិញផលិតផល្រត�វបង់្របាវ ិធី ែប�៊កប៊ឺ រ ី
អ�កនឹង្រត�វែតយល់្រពមជាមួយនឹងខនិងលក�ខ

(

«ខៃនករលក»)

្របសិនេបមានេនេពលដំេណរករប��ប់ៃនករទិញ។ ករបង់្របា

ែដលនឹងបង�ញដល់អ�កេដ
Kiosks

MoR

ជាេ្រចននឹង្រត�វបានកំណត់

ែដលពក់ព័ន�នឹង
MoR

របស់

Kiosk
Kiosk

េហយអ�ក្រត�វមានគណនីជយ្រក�មហ៊ុនទូរទត់ករបង់្របាកPayPal, Inc. («PayPal») េដ ម្បីទិញផលិតផលេនេលKiosk។
6.

កិ ច�្រពមេ្រពអជា�ប័ស្រមាអ�កេ្រប្របចុ ងេ្រកស្រមាទំនិញនិ ងេសវកមភាគីទីបី

ទំនិ ញនិ ង/ឬេសវកម�ភាគី ទីបីនី មួយៗែដលអ�កអចរ តមរយៈ ពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី អចមានែ្រប្រប�លេទតមកិច�្រពមេ្រព�ងបែន�មរវងអ
អ�កលក់

ផលិ តផលេនាះ

(«ខស្រមាប់អ�កល »

និ ងេសវកម�ភាគី ទីបីនឹងរវងអ�កជាមួយ

RIM

)។

េទះបីជាមានខរបស់អ�កលក់ េសចក�ីែចងៃនកិច�្រពមេ្រព�ងទក់ទងនឹង

េនែតអនុវត�េហយខរបស់អកលក់

ឬខនិ ងលក�ខណ�បែន�មរវងអ�កនិងអ�កលក់

MoR

ឬអ�កទូរទត់ករបង់្របាក់្រត�វេ RIM ឬបំពនកតព�កិច�បែន�ម ឬកតព�កិច�ែដលមិន�សបជាមួយេសចក�ីែចងៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេន RIM ជាេដម។
ផ�ុយនឹងអ�ី ែដលមិ ន�សបេនក�ុង

BBSLA

សូហ�ត៍ែវ្របេភទេនាះនឹងមិនស�ិតេនេ្រក

្របសិនេបមិនមានខរបស់អ�កលក់ជាមួយនឹហ�ត៍ែវភាគីទីបីែដលអចរកបានតមរយៈពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរ
BBSLAេឡយេទ

េប េទះបីជាវជាសូហ�ត៍ ែវក៏េដយ។ ផ�ុយនឹងខ ឬលក�ខណ�េនក�ុងខរបស់អ

អ�កយល់្រពម និងតំណាងថាអ�កនឹងទទួលផលិតផលស្រមាប់ែតករេ្រប្របាស់ផា�ល់ខេហ យនិ ងមិ នលក់

ឬលក់សជាថ�

េលសពី េនះេទេទៀតអ�កនឹងេដនឡូត ដំេឡងន/ឬេ្របផលិតផលែដលអ�កអចរកបានតមរយៈ ពិភពកម�វិធីែប៊�កប៊ឺរី ែតេនេល្របព័ន�្របតBlackBerry
Handheld Software និ ងHandheld Product ប៉ុេណា�ះ
7.

គា�នករប���ស់វិស�កៃនផលិតផល េលកែលងែតករណីែដល RIM េធ ករតវ៉
�
តមផ�ូវច្បោប់ហម្របាមទេង�ទំងេនះ អ�កយល់្រពម

ឬអ�កមានសិទ�ិេ្រប្របាស់ដៃទេទៀតនិងផា�ស់ប�ូរែកែ្រប េធ�តម េធ�េអយេកតជារបស់ថ�ី បកែ្រប េធ�េអយខូច
បំែបកជាបំែណ ឬេធ�ប��� ស់វ ិស�កម�ផលិតផល (ដូចែដលបានកំណត់េនកង BBSLA) ករប៉ុនប៉ងេធ�ដូចេនាះ ឬេលកទឹកចិត�េអយភាគីដៃទេ
8.

ករឧបត�ម/ករធានាស្រមាប់ទំនិញនិងេសវកម�ភ

អ�កនឹងទទួលបានអត�្របេយាជន៍ៃនករធានាពីអ (្របសិនេបម)

ស្រមាប់ទំនិ

និ ងេសវកម�ភាគី ទីបីែដលមានេនេលពិភពកម�វិធីែប៊�កប៊ឺរី ។ អចខុសគ ស្រមាប់អ�កលក់េផ្សនិ ងរវយុត�ធិករស្រ អ�កលក់ណាមា�ក់
អ�កគួរែតេយាងេទេលសំណ ុំឯកសរ ឬខរបស់អ�កលក់េដម្បីរកេអយេឃញនូវអ�ីែដលគាំ្រទអ�កលក់គឺជាករផ�ល់ចំេពះទំនិញជាក់លក់
្រពមទំងសិទ�របស់អ�កទក់ទងនឹងករគាំ្រទ និងករធានា។ េនយល់្រពម
ឬត្រម�វេដយច្បោប់ចំេពះករធានាែដលទក់ទងនិងទំនិញនិងេសវកម�ភាគីទីបីែដលមានេនេលពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី ែដល
និ ងមិ នមានចំេពះបុគ�ល ឬស�បនដៃទេទៀតេទ។ ស�ង់ដរធានRIM អនុ វត�ចំេពះសូហ�ត៍ែវ និងេសវកម�ែដលផ�ល់េដBBAW។
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1

9.

ករទទួលខុស្រត�វរបស MoR និង RIM ចំេពះទំនិញ ឬេសវកម�ភាគីទ។ មិ នថMoRs ឬ RIM មានជំនបេច�កេទសស្រមាទំនិ ញនិ ងេសវកម

របស់ភាគីទីបី។ េលកែលងែតមានែចងេដយច្បោប់ ឬេដយេគាលនេយាបាយ្រMoRs
(្របសិនេបម)ស្រមាប់ទំនិញនិងេសវកម�ភាគី ទីបីជាក MoR

និ ង

RIM

មិ នអចេធ�អ�ីក�ុងនាមខ�ួនឯងផា�ល់ឬជាអ�កផ�ល់េសវកម� MoR

មួយ

និ ងមានកត�កិច�េដម្បីផ�ល់នូវករគាំ្រទែផ�ក្របតិបត�ិករ និងបេច�កេទសឬសង្របាក់វិ ញស្រមាប់ទំនិញ ឬេសវកម�ភាគីទីបពកម�វ ិធី ែប�៊កប៊ឺ រ ី។
10.

ត្រម�វករ្របព័ន� ៃថ�េសវ AIRTIME ផលិតផលនានាត្រម�វេអយមានេស Airtime ឬករគាំ្រទៃនអ�កផ�ត់ផ�ង់េសវ Airtime របស់អ�ក

ឬអច្របតិបត�ិបានចំេព

Handheld

Products

្របេភទខ�ះប៉ុេណា�ះ

អ�កលក់គឺត្រម�វេអយផ�ល់េអយអ�កនូវករកត់សំគាល់្របសិនេប ករេ្រប្របាស់ផលិតផលរបស់ខ�ួនជារគិ ត្របាក់េសវក

Airtime

។

ករគិត្របាក់េដយេសវ Airtime អចគិត្របាក់េដយទក់ទងនឹងករេដនឡូតផលិតផល Handheld Product តមរយៈបណា�ញឥតែខ្ស។ រ RIM
និ ងអ�ក អ�កយល់្រពមថាអ�កទទួលខុស្រត�វចំេពះករគិត្របាក់េដAirtime ែដលេក តេឡងចំេពះករេដនឡូត ឬករេ្រប្របាស់ផ
11.

េគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាសកែន�ងផ�ុកព

វក�យជាទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�ក េ

RIM

ពិ ភពកម�វ ិធី ែប�៊កប៊ឺ រ ី

«ពិភពលរបស់ខ�ំុ»

េនេពលែដលអ�កេដនឡូតផលិតផលតមរយៈពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺ

មិ នមានករទទួលខុស្រត�វចំេពះករបាត់បង់ ឬត

មិ នរប់ប��ូលកែន�ងផ�ុកព័ត៌ម«ពិ ភពរបស់ខ�ំ»ុ

ិ នូ វផលិតផលែដលអ�ក្រត�វករតមពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរីេន
និ ងតំេឡងេឡងវញ
និ ងគិ ត្របាក់អចតេ ងេឡងវ ិញបានេដយេ្រប្របាស់កែន�ងផ�ុកព័

Handheld

ឬករខូចផលិតផល្របេភទេនះេឡយ
ែដលអចេអយអ�កលុបេច

Product

របស់អ�ក។

ទំងផលិតផលមិនគិត្របា

«ពិ ភពរបស់ខ�ំុ»។

នាេពលបច�ុប្បន�េន

អ�កក៏អចតេម�ងផលិតផល្រត�វបង់្របាក់ែដលផ�ុេនក�ុ
ក
ងកែន�ងផ�ុកព័ត៌មាន ពិភពរបស់ខ�ុំ របស ចំ េពះ Handheld Products ្របាំ្របេភទជាមួយ

BlackBerry

Handheld

Software

ែដល្រតវគា�ក�ុងរយះេពលដប់ពីរែខបនា�ប់ពីៃថ�ែដលទិញផលិតផលបង់្រប

ប៉ុែន�អ�កមិ នអចតេម�ងផលិតផលែដលផ�ុកេនក�ុងពិភពរបស់ខ�ុំ េទក�Handheld Product េលកពី មួយកុ�ងេពលែតមួយ។
អ�កទទួលស�លនិ ងយល់្រពថា៖

(i)

េគាលករណ៍ និងករកំណត់ៃនពិភពរបស់ខ�

អចផា�ស់ប�ូរពីេពលមួយេទេពលម

និ ងយល់្រពមអនុវត�តមេគាលករណ៍ែដលកំណត់េនក�ុងពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី (ii) RIM មានសិទ�ិ្របមូល រក្សោទុក និងេ្រប្របាស់ព័ត៌មានឧបករ
Handheld

Product

ែដលអ�កផ�ល់េទេអ

េទក�ុងផលិតផលែដលអ�កត្រម�វេអយេដនឡូត ព័ត៌មានកំណត់សំគាល់អ�ក ឬ្រកររបសអ�កេនេលពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរ
RIM

និ ង/ឬេទេអ

MoR

អ�កទូរទត់ករបង់្របាក់ ឬផ�ល់េដយផា�ល់ ឬមិនផា�ល

RIM

េនក�ុងទំនាក់ទំនងេ្រប្របាស់ផលិតផលតមរយៈ ពិភពកម�វិធី េដម្បីេ Handheld Product របស់អ�កអចេ្រប្របាស់មុខងរ ពិភខ�ំបាន។
RIM
ុ
អចេ្រប្របាស់បេច�កវិទ្យោសនិ�សុខ ឬសូហ�ត៍ែវេដម្បីអនុវត� េគាលករណ៍េនះស្រមាប់ ពិភពរបស់ខ�ុំ េហយអ�កនឹងមិនជំរុញ េលកទអ�កដៃទ
េធ ករពង�ង ឬ
�
ែកែ្របបេច�កវិទ្យោសនិ�សុខឬសូហ�ត៍ែវេនា ករេធ�ដូចេនាះអចជាកររំេលនិ ងបំពកិ ច�្រមេ្រព�ង

1

12.

ករេធ�េអកន់ែត្របេស

ពី េពលមួយេទេពលមួយ ករេធ�េអយកន់ែត្របេសរស្រមាប់កំClient

Software

អចត្រម�វេអយេធ�េដម្បីេ្រប្រ/ឬេផ�រទិ ន�ន័យេនេល ពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី តមរយClient Software។

1

13.

ជំនួយមានកំណត

ទក់ទងនឹងពិភពកម�វិធីែប�កប៊ឺ រ ី

និ ងទំនិ ញនិ ងេសវកម�ភាគី ទីប

RIM

នឹ ងទទួលខុ ស្រត�វចំេពះ

(a)

េសវកម�ជំនួយមានកំណត់ចំេព
ះប��ផលិតផលែដលទក់ទងនឹងករេដនឡូតប៉ុេណា (b) េសវកម�ជំនួយបឋមស្រមាប់ ប��បេច�កេទសទក់ទង
Client

Software

ែដលអ�កអចជួប្របទះ។ សូមចូលេទកន់េគហទំព័រពិភពកធី ែប�៊កប៊ឺ រhី ttp://www.blackberry.com/appworld/support

ស្រមាប់េសវកម�ែដលមាននាេពលបច�ុ
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14.

គា�នករធានា គា�ន

RIM

េធ េ� អយគា�នករឬករធានាចំេព

ឬេគាលបំណងៃនផលិតផលែដលត្រម�វេដយអ�កពីពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរ(ii)

(i)

និ រន�រភាពស្រមាប់ករេ្រប្របាស់

ែដលផលិតផលនឹងមិ នចត់ទុកេដយអ�កថាខុសឆ�ង មិនសមរ

ឬេប មិនដូេច�ះេទមិនអចយល់ទស់ប
15.

ភាពអចេ្របករប BBAW និងផលិតផល។ អ�កយល់្រពមថាពីេពលមួយេទេពលម RIM អចដកផលិតផលេចញពី ពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី ឬ

ពិ ភពរបស់ខ�ំុ

និ ងកែន�ងែដលត្រម�វេដយច្បោប់ ឬកែន�ងែដលផលិតផលបណា�លេអយមានករខូចខត ឬមានផលអវិជ�មាន/ឬអ�កេ្រប្របា

BLACKBERRY

SOLUTION

អចដកផលិតផលេចញពី

ឬទំនិ ញនិ ងេសវកម�ភាគី ទីបីក�ុងរយះេពលមិនកំណ

HANDHELD

PRODUCT

ប�្ឈប់ករេ្រប្របាស់ពិភពកម�វិធីែប�៊កប

ឬដក់េអយេ្រប្របាស់វិញេដយមិនចំបាច់ជូនដំណឹងអ�ក េហយអ�កគា�នករ្របាRIM

ចំេពះទេង�ទំងេន
16.

ត្រម�វករស្រមាប់ករដកហូតអ�កផ�ត់ផ�ង់េ

AIRTIME

េលកែលងែត្រត�វបានហមឃាត់េដយ

RIM

មានសិទ�ិជាឯកច�័ន�េដម្បីេធ�ករផា�ស់ ប�ូរ ប�្ឈប់ ដកេចញ េធ�មិនេអយដំេណរករ ដក់កំណត់ ឬប��ប់ករេ្រប្របាស់របស់ BLACKBERRY
HANDHELD

ចំ េពះផលិតផលែដលមានេនក�ុងពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី េពល បានេដយេហតុផលណាម

PRODUCT

រម
ួ ទំងមិនកំណត់ចំេពះករដក់កំណត់ ករេធ�េអយែលងមានដំេណរករ ឬករដកេចញពី្របតិបត�ិករចំេពះអ�ីែដលបា A BLACKBERRY
HANDHELD PRODUCT េពលណាមួយេដយមិនចំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនេ
17.

ករប��ប

េនេពលប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងត

អ�កេនែតមានកតព�កិច�េគារពចំេពះផលិតផលនិងេសវកម�ែដលអ�កេ្រប្របាស់ែដលបានគិត្របាក់ពីអ�កេនក�ុងពិភពកម�វិធីែប�៊កប
និ ងរម
ួ ទំងៃថ�ែដល្រត�វប��ប
18.

ព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�ក េគាលនេយាបាយកិច�ករផា�

េដយមិនកំណត់ពីេសចក�ីែចងែដលមានបាន្រពមេ្រ ព�ងចំេពះករ្របមូលករ
េដយមិនកំណត់ពីេសចក�ីែចងែដលមានបាន្រពមេ្រ ព�ងចំេពះករ្របមូល ករេ្រប្របា
ករផា�ស់ប�ូរទិន�ន័យន/ឬករបង�ញនូវព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនស្ BlackBerry

Solution

របស់អ�ករួមមានេសចក�ីែងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងអន�េលខែប�៊កប៊ឺ

(BlackBerry ID Agreement) េដ ម្បីេចៀសវងករសង្ស័យ ឬស្រមាប់េគាលេដៃនេសវកម�ចូលេទកន់អន�េលខ (BlackBerry ID Accessible Services)
ែដលបានផ�ល់តមរយៈ ពិភពកម�វិធីែប�កប៊ឺរី ព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�កមិនកំណត់ចព័ត៌ មានលំអិតស�ីពីករបង់្របាក់របស់អ�/ឬ

PayPal

ឬអ�កទូរទត់ករបង់្របាក់ ព័ត៌មានពីឧបករណ៍េលខទូរស័ព�ភា�ប់ និងឧបករណ៍េនេពលែដលេដនឡូតផលិតផលែដល
(ែដលមិ នកំណត់្រតឹមបង�ញេ

MoRs

និ ងអ�កផ�ត់ផ�ង់ េសវកម�

Airtime

របស់អ�កទក់ទងនឹងវិក័យប្រតទក់ទងនិេផ�រទិ ន�ន័យពី ្រក�មហ៊ុនទូរស័ព)

ព័ត៌ មានពីទីតំងរបស់ទូរស័ព�និងព័ត៌មានទក់ទងផលិតផលែដលអ�កេដនឡូតតមរយៈ ពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី និងព័ត៌មានទក់ទង និងករេផ�រទិន�ន័យ

Kiosk ដៃទែដលអ�កផ�ល់េទេអ RIM ឬ MoR ឬែដល្រត�វបាន្របមូលតមករេ្រប្របាស់ពិភែប�៊កប៊ឺ រ ី របស់អ�ក។ អ�កអនុ ��តដូចខងេ្រក (a)

ករ្របមូ (b) ករេ្រប្រប (c) ដំេណរករ (d) ករផា�ស់ប�ូរទិន�ន័យ ន/ឬ(e)បង�ញព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�កេទ/ឬេដយ RIM ភាគីទីបីទទួលេដ
RIM, MoRs អ�កលក់ ែដលអ�កមានអជា�ប័ណ�ឬបានទិញផលិតផលរបស់េគនិងទូរទត់ករបង់្របាក់របស់អ�ករួមមា នែតមិនកំណត់ចPayPal េដ ម្បី៖(i)
ស្រមបស្រម�លករេ្រប្របាស់ពិភពកម�វិធីែប�៊ក (ii)

េធ�ករទូទត់្រ បតិបត�ិករេផ�រ្របាក់ឬករេចញជាថ Kiosk

(iii)

េធ េ� អយ ពិភពកម�វិធីែប�៊កប៊ឺរី

កន់ែត្របេស (iv) រ ឹតបន�ឹងករដកំហិតអជា�ប័ណ (v) េធ�េអយពិភពរបស់ខ�ុំ របស់អ�កមានដំេណរក (ដូចែដលបានពីណ៌នាអំពី ពិភពលរបស់ខ�ុំ ខង)
(vi)

ព្រងឹងសន�ិសុខនិងករពរករែក�ងប ន�ំ

(vii)

ធានាថាផលិតផលែដលអ�កបានទិញ្រត�វបានេ្រប្របាស់តមេសចក�ីែចង និងលក�ខណ�រ

េហយស្រមាប់េគាលបំណលទក់ទងនឹងដំេណរករ ករដឹកជ��ូន េសវកម�ជំនួយេផ្សងៗស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ពិភពកម�វិធី
�សបជាមួយនឹងកិច�្រពមេ្រព�ងេ

នះ និងេគាលនេយាបាយឯកជនភ

(«េគាលបំណ»)
RIM។

អ�កធានាថាអ�កបានសេ្រមចយល់្រពមចំេពះភាពចំបាច់ទំងឡាយតមផ�ូវច្បោប់េដម្ខ�ួនទំងេនាះស្រមាប់េគា។
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អ�កយល់្រពមថ

RIM

និ ង

MoR

អចរក្សោទុកនូវព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់អ�កស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ពិភពកម�វិធី

ដំ េណរករេផ�រទិន�ន័យករ បំេពញក
រប��ទិញ និងៃថ�គិត្របាក់និងៃថ�ែដល្រត�វបង់ដៃទេទៀតែដលអចមានចំេពះទ្រមង់ៃរបស់អ�ក។
េលកែលងែតបានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ព័ត៌មានែដលបាន្របមូលតមរយៈករ

Client

Software

្រត�វ�សបនឹងេសចក�ីែចងរបស់

BBSLAទក់ទងនឹងករ្របមូល ករេ្រប្រ បាស់ ដំេណរករ ក/ឬករបង�ញនូវព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនរបស់

1

្របសិនអ�ក្របគល់ករពិនិត្យេឡងវិញៃនផលិតផលែដលមានតមរយៈពិភពកម�វិធីែប�៊ក («ករពិនិត្យេឡងវ») អ�កយល់្រពមចំេពះករ្របមូល ករេ្រប

និ ងករបង�ញព័ត៌មានផា�ល់ខ�ួនស្រមាប់ករពិនិត្យេឡងវិញនិងករផ�ល់េយាបល់េ

និ ងយល់្រពមថាអ�កនឹងមិនមានកម�សិ ទ�ិ និ ងសិទិ ដ
� ៃទេទៀតកុងឬច
�
ំ េពះករពិ និត្យេឡងវិញេហយក�ុងករណីែដលអ�កេនមានសិទ�ិទំងេនាះអ
និ ងយល់្រពម្របគល់សិទ�ិទំងេនាះេអRIM។

ករយល់្ររបស់អ�កេដម្ែប ចករ ំែលកព័ត៌មាPaypal៖
ែចករ ំែលកអសយដ�នអុីែម៉លរបស់អ�ក នេលខែដល

ផ�ុយនឹ ងចំ នុចពី មុន
Paypal

ទក់ទងនឹង

បេង�តេដ ម្បីកំណត់គណនី

Paypal
Paypal

អ�កយល់្រពមអនុ��តិេអ
របស់អ�កជាមួយ

RIM

Paypal

េដ ម្បីេអ

RIM

ផ�ល់េអយអ�កនូវទិន�ន័យ ពិភពរបស់ខ�ុំ ស្រមាប់ផលិតផលែដលបានទិញេដយអ�កតមរយៈពិភពកម�វិធីែប�៊ក

បានពិនិតេឡងវិញ៖ ៃថ�ទី 25 ែខវិចិ �ក ឆា 2010

ខ�ំុយល់្រព
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