ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА BBSLA ЗА МАГАЗИНИТЕ RIME
1.

ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1

Лицензионното споразумение BlackBerry Solution („BBSLA“) се прилага за всички видове разпространение
(безплатно и срещу заплащане) чрез магазините RIME. Настоящото допълнение определя допълнителните
условия за покупка и условията („Условия за покупка“), които се прилагат за всяка покупка на
Предложение, за което RIME е регистриран търговец (или агент на регистриран търговец) за транзакцията
(наричани общо „Покупки“, а действието по извършване на покупка — „Покупка“ или „Закупена стока“).
RIME означава Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research
In Motion E-Commerce Inc., или всеки друг Филиал на RIM, който е посочен на адрес:
http://www.blackberry.com/legal/rime като дистрибутор на Предложения във Вашата юрисдикция. Всяка
препратка към BlackBerry Commerce в магазин на RIME или в свързана с него кореспонденция за целите на
настоящите Условия за покупка е препратка към RIME. Всички термини с главна буква в настоящото
Допълнение, които не са определени в настоящото допълнение, имат значението, определено в BBSLA. Ако
все още не разполагате с копие на BBSLA за Вашата юрисдикция, можете да го намерите на адрес:
www.blackberry.com/legal.

1.2

НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНЕНИЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В ОБВЪРЗВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС,
КУПУВАЧА (ПРЕПРАТКИТЕ КЪМ „ВАС“ ИЛИ „ВИЕ“ СЕ ТЪЛКУВАТ СЪОБРАЗНО С ТОВА) И RIME,
СЛЕД КАТО СЕ СЪГЛАСИТЕ С НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНЕНИЕ, КАТО ЩРАКНЕТЕ ВЪРХУ
„СЪГЛАСЕН СЪМ“ ПО-ДОЛУ, И СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОКУПКИ, ОСВЕН АКО И
ДОКАТО RIME НЕ ПОСОЧИ, ЧЕ ЗА БЪДЕЩА ПОКУПКА СЕ ПРИЛАГАТ ДРУГИ УСЛОВИЯ. АКО
НЯМАТЕ ГОТОВНОСТ ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ С НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНЕНИЕ (ИЛИ С ДАДЕНО
БЪДЕЩО ДОПЪЛНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОКУПКИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ПОДОБНО
ДОПЪЛНЕНИЕ), НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТЕ ПОКУПКА. МОЛЯ РАЗПЕЧАТАЙТЕ КОПИЕ НА
НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА (КОИТО МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НА:
www.blackberry.com/legal) И ГИ ЗАПАЗЕТЕ.

1.3

КАТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ НА
RIME, ЧЕ СТЕ НАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ВЪВ
ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ.

1.4

Всяка изпратена от Вас заявка съставлява предложение от Вас до RIME за закупуване на Предложение в
съответствие с условията на BBSLA, изменени с настоящото допълнение, и подлежи на приемане от страна
на RIME. Приемането на даден договор за конкретна Покупка става най-рано след като: (a) RIME приеме
Вашето плащане за Покупката, и (б) RIME Ви предостави потвърждение за поръчката Ви, с което Ви
позволява да изтеглите или да имате друг вид достъп до Предложението. Условията за покупка
представляват отделен договор между Вас и RIME за всяко едно Предложение, а евентуален дефект или
неизправност на дадено Предложение не Ви дава право да анулирате Вашите Покупки за други
Предложения, независимо дали те са били заявени едновременно или не.

1.5

Вие признавате, че RIME действа като агент на Предлагащия търговец за завършване на Покупката и, с
изключение на In-App Продукти, за извършване на доставката на Предложението до Вас. Доставката от
RIME на Предложенията ще се извършва, като Ви се дава възможност да изтеглите или да получите достъп
по друг начин до всяко Предложение от Вашия Преносим софтуер BlackBerry. Освен това Вие приемате, че
In-App Продуктите не се съхраняват на сървъри на RIME и не се разпространяват чрез магазин на RIME, и че
Предлагащият търговец на тези In-App Продукти, а не RIME, е този, който отговаря за извършването на
доставката на In-App Продуктите до Вас.

1.6

RIME може по свое собствено усмотрение да откаже Вашата поръчка (без поемане на отговорност). В такъв
случай чрез Вашия упълномощен метод за плащане няма да се взема или тегли каквато и да е сума или RIME
ще възстанови всяко предварително плащане, което Вие сте направили за това Предложение.

1.7

Вие се съгласявате и заявявате, че осъществявате Покупки само за свое собствено ползване, а не с цел
допълнително разпространение.

1.8

В контекста на Покупките правото, посочено в BBSLA за извършване на актуализации, изменения и
преработки на Магазин на RIME без предварително уведомление, включва извършването на промени на
цени и условия за покупка, включително условия, свързани с Магазина на RIME и с обработването от RIME
на транзакции за In-App Продукт чрез използване на Услуга за плащане на BlackBerry, при условие че такива
промени ще се прилагат единствено за поръчки, които не са били Приети към момента на промяната. Не
съществува ценова защита и ако изберете да продължите с дадена поръчка, която не е била Приета към
момента на промяната, Вие приемате, че Предложението ще бъде изпълнено в съответствие с това изменено
или променено описание или коригирана цена и ще бъде предмет на преразгледани условия за покупка.

1.9

RIME може да води архив на документация, свързана с всички транзакции за такъв период от време, какъвто
е разрешен от приложимото законодателство. Вие следва да разпечатате копия на всички документи,
свързани с Вашите покупки чрез Магазин на RIME. RIME може, но не гарантира, че ще бъде в състояние да
Ви предостави копия на такива документи при писмено поискване от Ваша страна.

2.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2.1

RIME си запазва правото да провери Вашето местоположение и Информация за плащане (определена подолу) и да предприеме други стъпки за удостоверяване на Вашата самоличност или за засичане на измама
или кражба и защита от същите.

2.2

Вие носите отговорност, като гарантирате, че всяка парола, която използвате за достъп или ползване на
Магазин на RIME, и/или за извършване на плащане за Предложения, остава сигурна и че клаузите в BBSLA
относно паролите се прилагат от Ваша страна във връзка с извършването на Покупки. След като въведете
паролата си веднъж, от Вас няма да се изисква да я въвеждате повторно, за да правите Покупки по време на
периода на активност на паролата, посочен в настройките Ви за Опции за плащане. Ако желаете да
въвеждате паролата си за всяка Покупка, която правите, трябва да промените настройката си за подканване
за парола в настройките Ви за Опции за плащане.

2.3

Офертите, предоставени чрез Магазин на RIME, са предназначени за лица с необходимата възможност и
способност да се съгласяват законно с предоставянето на изисквана информация и да сключват задължаващи
и законно действащи договори. Вие се съгласявате, че носите финансова и друга отговорност при използване
на Магазин на RIME, както и при всяко използване на акаунта Ви или информация за влизане в акаунта Ви
от други лица, включително, без ограничение, непълнолетни, и се съгласявате да контролирате всяко
използване на магазин на RIME и всяко извършване на Покупки от Ваше име или с Вашия акаунт от Вашите
упълномощени потребители.

2.4

RIME си запазва правото да предприеме стъпки, които RIME смята, че са разумно необходими или
подходящи за налагане и/или проверка на спазването на която и да било част от тези Условия за покупка,
включително да подпомага плащането на съответни данъци на правителствени органи или на такси на
Предлагащи търговци, чиито Предложения сте закупили (включително, но не само, правото на RIME да си
сътрудничи по всяка правна процедура, свързана с Вашето използване на Предложенията и/или с иск от
трета страна, че Вашето ползване на Предложенията е незаконно и/или нарушава права на тази трета страна).
Вие се съгласявате, че RIME има право, без да носи отговорност към Вас, да разкрива всякаква информация
за Вас на данъчни или правоприлагащи органи, правителствени служители и/или трети страни, за която
RIME разумно смята, че е необходима или подходяща за налагане и/или проверка на спазването на която и
да било част от тези Условия за покупка (включително но не само, правото на RIME да си сътрудничи по
всяка правна процедура, свързана с Вашето използване на Предложенията и/или с иск от трета страна, че
Вашето ползване на Предложенията е незаконно и/или нарушава права на тази трета страна).

3.

ЦЕНА, ДАНЪЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1

Цените, платими за Предложенията, са тези, показани на съответния екран за потвърждение на покупка към
момента на Приемане и са обект на приложима такса, както е разумно определено от RIME. Вашият
упълномощен метод за плащане ще бъде задължен с цената и данъците към момента на Приемане на Вашата
поръчка. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ТЕЗИ СУМИ. Имайте предвид, че не се
извършва възстановяване на суми, ако цената бъде намалена, след като сте закупили Предложение, или ако
по-късно се появи промоционална оферта за Предложение, което сте закупили. Ако смятате, че Вашият
упълномощен метод за плащане е бил дебитиран или задължен неправилно, трябва да уведомите отдела за

обслужване на клиенти на Магазина на RIME в рамките на 30 дни от Вашата Покупка на адрес:
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.
3.2

Някои Предложения се предлагат на основата на абонамент за автоматично подновяване, който има за цел да
Ви спести време, усилия и риск чрез автоматично удължаване на Вашия абонамент преди изтичането му.
Чрез закупуването на Предложение с автоматично подновяем абонамент Вие се съгласявате, че абонаментът
Ви може да се подновява автоматично за последователни срокове на подновяване, и Вие изрично
упълномощавате и разрешавате RIME да фактурира всяко подновяване на абонамента към избрания от Вас
метод за плащане, докато Вие (или в случай на абонамент подарък — Вие или получателят на подаръка) не
анулирате абонамента или RIME не преустанови автоматичното подновяване и фактуриране на абонамента.
За всяко Предложение с абонамент за автоматично подновяване, което закупите, ще Ви бъде изпратено поне
едно електронно съобщение на имейл адреса, който сте предоставили във връзка с Вашето BlackBerry ID, за
да ви напомни за предстоящо подновяване, преди абонаментът Ви да бъде подновен. Вие имате пълен
контрол над абонамента си и можете да анулирате автоматичното му подновяване по всяко време.
Потвърждението на поръчката Ви и имейлът за потвърждение ще включват инструкции за това как да
анулирате автоматичното подновяване на абонамента си. Имайте предвид, че ако преустановите абонамента
си за дадено конкретно Предложение, трябва да го подновите ръчно, за да не позволите прекъсване на
достъпа до това Предложение.

3.3

Всички такси за Покупки ще бъдат фактурирани към начина на плащане, който сте избрали в съответния
Магазин на RIME. Ако желаете да промените начина си на плащане, можете да направите това от менюто
„Опции за плащане” в Магазина на RIME.

4.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ЛИЦЕНЗ

4.1

Както при безплатното разпространение чрез Магазин на RIME, собствеността не се прехвърля със
закупуването на Предложения за Съдържание и софтуер. Имате право да използвате копия на Предложения
за Съдържание и софтуер, които сте закупили съгласно и в съответствие с условията на всяко лицензионно
споразумение за краен потребител, правила или други условия, включени в Предложението („Условия на
търговския лиценз“). BBSLA определя условията, които се прилагат в случай на липса на Условия на
търговския лиценз. Някои Условия на търговския лиценз могат да бъдат включени в правилата за конкретна
услуга. Например, ако закупите право за гледане на филм, може да има времеви ограничения за това кога
трябва да започнете да гледате филма (например в рамките на 30 дни от Покупката), и след като започнете да
гледате филма, може да има ограничения за това кога трябва да спрете да го гледате (например в рамките на
24 часа). Може също така да има ограничения за това на какви модели устройства или на колко различни
устройства можете да гледате филма. Вие приемате и се съгласявате, че възможността Ви за достъп до или
използване на такива Предложения може да бъде преустановена автоматично без допълнително уведомление
до Вас в съответствие с приложимите Условия на търговския лиценз.

5.

РИСК И АРХИВНИ КОПИЯ

5.1

Освен ако в настоящите Условия за покупка не е посочено друго, рискът от загуба или повредата на
Предложения на магазин на RIME и на In-App Продукти преминава към Вас от RIME и съответно от
Предлагащия търговец при изтегляне. По отношение на други разпространения на Предложения, след като
веднъж изтеглите дадено Предложение, Вие поемате отговорността за това и никой в RIME или неговите
филиали, или Предлагащият търговец не носи отговорност пред Вас за никаква загуба, унищожаване или
повреда на такива материали. Вие следва да архивирате своите Предложения. Вашето хранилище на
магазина на RIME („Моят свят“) Ви позволява да деинсталирате и да инсталирате повторно определен
Софтуер и Артикули на трети страни на Вашия Преносим продукт, както е описано подробно в текущите
правила за „Моят свят“, които могат да се променят периодично.

6.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА НА RIME, ПОДДРЪЖКА НА МАГАЗИНА НА
RIME И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТИТЕ

6.1

Всички Покупки са обект на Политиката за възстановяване на средства на RIME, която е налична на адрес:
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy и се актуализира периодично.

6.2

Консултирайте се с уеб страницата за поддръжка за съответния магазин на RIME за помощни услуги, които
са налични за Магазина на RIME и за въпроси, свързани с изтегляния. Предлагащите търговци носят
отговорност за гаранциите и поддръжката на техните Предложения.

6.3

КЛАУЗИТЕ НА BBSLA, СВЪРЗАНИ С ДАДЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОНЕЗИ, СВЪРЗАНИ
С ДАДЕН ВИД ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАТО НАПРИМЕР СОФТУЕР, УСЛУГИ НА RIM, АРТИКУЛИ НА
ТРЕТИ СТРАНИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАШИТЕ ПОКУПКИ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, ЛИЦЕНЗЪТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТТА,
ИЗНОСЪТ, ГАРАНЦИЯТА, ОТКАЗИТЕ ОТ ПРАВА, ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА
ОТГОВОРНОСТТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В BBSLA, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА СОФТУЕР, УСЛУГИ НА RIM,
АРТИКУЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАШИТЕ
ПОКУПКИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СОФТУЕР, УСЛУГИ НА RIM, АРТИКУЛИ
НА ТРЕТИ СТРАНИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ОГРАНИЧЕНИЯТА, ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И
ОТКАЗИТЕ ОТ ПРАВА В BBSLA СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН,
ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА RIME
(ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕ НА
ПЛАЩАНИЯ).

7.

РАЗРЕШЕНИЯ И МИТА

7.1

Вие може да сте обект на и да носите отговорност за митнически такси и/или мита за внос, които се налагат в
момента на изтегляне на Предложенията. Всички тези допълнителни такси за митническо освобождаване
или мита за внос трябва да бъдат заплатени от Вас. Следва да се свържете със съответната митническа
служба в съответната юрисдикция за допълнителна информация относно приложимите митнически
политики или мита.

7.2

Вие следва да придобиете на свои собствени разноски всеки лиценз или разрешение от който и да е
правителствен или друг орган, което се изисква за придобиването или използването от Ваша страна на
Предложенията , и ако е необходимо, да представите доказателства на RIME за такива при поискване.
Невъзможността да направите това не Ви дава право да отказвате или забавяте плащане за Предложението.
Всички допълнителни разходи или такси, наложени на RIME, произтичащи от Вашата невъзможност да
спазите този раздел, следва да се заплатят от Вас. Предложенията могат да бъдат обект на законодателство и
разпоредби за износ, внос и контрол на използването на територията или друга съответна юрисдикция,
където Вие получавате доставката, изнасяте , внасяте или използвате Предложенията. Вие носите
отговорност за спазването на това законодателство и разпоредби и заявявате, и гарантирате, че няма да
направите нищо, което ги нарушава. В допълнение се съгласявате напълно да обезщетите RIME и всеки от
доставчиците на услуги на RIME за невъзможността си да спазите този раздел.

8.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ВИ ЖИВОТ

8.1

В допълнение към информацията, която сте се съгласили, съгласно BBSLA, че RIME може да Обработва, за
да завърши и достави Вашата Покупка, RIME може да Обработва акаунта Ви за упълномощен начин на
плащане, както и друга информация, в това число номер на кредитна карта, адрес за фактуриране,
информация за Доставчик на мрежови услуги, информация за изтеглени и закупени Предложения,
информация за идентификатор на устройства и други свързани подробности за потребителя, като например
Вашето местоположение към момента на Покупката („Информация за плащане“). Вие се съгласявате, че
RIME може да получава такава информация директно или от доставчици на услуги, които предоставят
услуги за доставка и допълнително изпълнение на RIME, субекти, занимаващи се с обработване на
плащания, като PayPal, дружества за кредитни карти или в случай на транзакция, фактурирана на превозвача,
за който се прилагат тези Условия за покупка, Вашите Доставчици на мрежови услуги, според случая. Вие се
съгласявате RIME да предоставя Вашата Информация за плащане на трети страни, занимаващи се с
управление на риска, субекти, занимаващи се с обработване на плащания, или на други субекти, при
положение че това се изисква в рамките на разумното с цел улесняване на Покупката и спомагателните
услуги. В някои случаи, ако вече сте предоставили на трета страна, занимаваща се с управление на риска,
информация за Вашата кредитна карта, може да бъдете запитани дали тази трета страна може да предостави
на RIME тази информация, за да се използва в случаите, когато RIME действа като лице, занимаващо се с
управление на риска за Вашите покупки. Ако RIME получи такава Информация за плащания, тя ще се
използва, доколкото това е разумно, за подпомагане на Вашите Покупки в съответствие с настоящите

Условия за покупка.
8.2

Лична информация, която се обработва от RIME и от нейните филиали и доставчици на услуги, ще се
третира в съответствие с Политиката за поверителност на RIM (която е включена в настоящото чрез
препратка и може да се види на адрес: www.blackberry.com/legal или да се получи по имейл от:
legalinfo@rim.com). Такова Обработване може да включва услуги за доставка и допълнително изпълнение,
свързани с Вашите покупки, като например доставка на Вашата поръчка, получаване на плащане,
уведомяването Ви за статуса на Вашата поръчка, улесняване на актуализации или на подновяване на
абонаменти за Предложения (ако е приложимо), подобряване на Магазин на RIME и предоставяне за Вас на
ефективно клиентско обслужване, налагане на ограничения за лицензиране, плащане на приложими данъци,
потвърждаване на самоличност и извършване на кредитни проверки, разследване и предотвратяване на
измамна дейност и спазване на правни и регулаторни изисквания или на позволеното от закона.
Информацията за плащане може да се Обработва от или от името на RIME във или извън държавата, в която
се намирате, включително без ограничение в Канада, Съединените американски щати, Обединеното
кралство, Сингапур или в други държави, където се намират структури, управлявани от или от името на
групата от дружества на RIM, или от съответния доставчик на услуга. Ако сте жител на Европейското
икономическо пространство или на държава, за която се изисква съгласие за прехвърляне на лична
информация извън тази юрисдикция, Вие се съгласявате с подобно Обработване.

9.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

9.1

Информация за връзка и допълнителна информация за RIME може да се намери на адрес:
http://www.blackberry.com/legal/rime.

