DODATEK K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM LICENČNÍ SMLOUVY PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY
PRO OBCHODY SKUPINY RIME
1.

ROZSAH & PŮSOBNOST

1.1

Licenční smlouva pro řešení BlackBerry („BBSLA”) se vztahuje na veškeré distribuce (poskytované zdarma i za
úplatu) prostřednictvím Obchodů skupiny RIME. Tento Dodatek stanovuje dodatečné obchodní podmínky
(„Obchodní podmínky”), které se vztahují na veškeré nákupy Nabídky, kdy Obchody skupiny RIME vystupují
v dané transakci jako registrovaný obchodník (nebo zprostředkovatel registrovaného obchodníka) (společně dále
jako „Nákupy” a úkon provedení koupě jako „Nákup” nebo „Zakoupeno”). Skupina RIME znamená společnosti
Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion ECommerce Inc. nebo další takové sesterské společnosti společnosti RIM, které jsou uvedené na
http://www.blackberry.com/legal/rime jako distributor Nabídek ve Vaší jurisdikci. Odkaz na ‘BlackBerry
Commerce’ v Obchodě skupiny RIME nebo v související komunikaci je pro účely těchto Obchodních podmínek
odkazem na skupinu RIME. Všechny výrazy uvozené v tomto Dodatku velkým písmenem, které v něm však nejsou
definovány, budou mít takový význam, jak je stanoven v Licenční smlouvě BBSLA. Pokud jste si ještě neopatřil
kopii Licenční smlouvy BBSLA platnou pro Vaši jurisdikci, je Vám k dispozici na www.blackberry.com/legal.

1.2

TENTO DODATEK TVOŘÍ ZÁVAZNOU SMLOUVU MEZI VÁMI, KUPUJÍCÍM (A ODKAZY NA „VÁS”
NEBO „VAŠE” BUDOU VYKLÁDÁNY V SOULADU S TÍM), A SKUPINOU RIME, POKUD VYJÁDŘÍTE
SVŮJ SOUHLAS S TÍMTO DODATKEM KLIKNUTÍM NA ODKAZ ‘SOUHLASÍM’ NÍŽE, A VZTAHUJE SE
NA VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ NÁKUPY, POKUD A DOKUD SKUPINA RIME NEOZNÁMÍ, ŽE PŘÍŠTÍ
NÁKUPY BUDOU PROBÍHAT PODLE ODLIŠNÝCH PODMÍNEK. POKUD NEPOSKYTNETE SVŮJ
SOUHLAS S TÍMTO DODATKEM (ČI S JAKÝMKOLI DALŠÍM BUDOUCÍM DODATKEM TÝKAJÍCÍM SE
NÁKUPŮ, K NIMŽ SE TAKOVÝ DODATEK VZTAHUJE), NEJSTE OPRÁVNĚN PROVÁDĚT ŽÁDNÉ
NÁKUPY. VYTISKNĚTE SI LASKAVĚ PRO VAŠE POTŘEBY KOPII TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK
(NALEZNETE JE NA www.blackberry.com/legal).

1.3

VYJÁDŘENÍM SOUHLASU S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PROHLAŠUJTE A ZARUČUJETE SE
VŮČI SKUPINĚ RIME, ŽE JSTE PODLE ZÁKONA PLATNÉHO VE VAŠÍ JURISDIKCI PLNOLETÝ.

1.4

Vámi zadaná objednávka představuje nabídku z Vaší strany skupině RIME na zakoupení Nabídky podle podmínek
Licenční smlouvy BBSLA ve znění tohoto Dodatku a podléhá Potvrzení o přijetí ze strany RIME. K přijetí smlouvy
na konkrétní Nákup dojde na základě dřívější z níže uvedených okolností: (a) skupina RIME obdrží Vaši platbu za
Nákup; a (b) skupina RIME Vám doručí potvrzení objednávky a tím Vám umožní stáhnout si obsah Nabídky nebo
k ní získat přístup jiným způsobem. Obchodní podmínky tvoří samostatnou smlouvu mezi Vámi a skupinou RIME
ve věci každé Nabídky a jakákoli vada nebo nedostatek v kterékoli jednotlivé Nabídce Vás neopravňuje ke zrušení
Vašeho Nákupu ve věci jiných Nabídek, ať už byly objednány současně či nikoli.

1.5

Berete na vědomí, že skupina RIME jedná při realizaci Nákupu jako zprostředkovatel Dodavatele Nabídky a, vyjma
Produktů In-App, i při realizaci dodávky Nabídky. Dodávka Nabídek ze strany skupiny RIME bude probíhat tak, že
Vám bude umožněno nainstalovat si obsah Nabídky do Vašeho BlackBerry Handheld Softwaru nebo k ní jiným
způsobem získat přístup. Dále berete na vědomí, že Produkty In-App nejsou uloženy na serverech skupiny RIME a
nejsou distribuovány prostřednictvím Obchodu skupiny RIME a že za realizaci dodávky Produktů In-App je
odpovědný Dodavatel nabízející takové Produkty In-App a nikoli skupina RIME.

1.6

Skupina RIME může dle svého vlastního uvážení Vaši objednávku odmítnout (aniž by jí tím vznikla jakákoli
odpovědnost). V takovém případě Vám nebude nic účtováno ani odepsáno formou Vaší autorizované platební
metody, případně skupina RIME nahradí veškeré zálohové platby, které jste ve věci takové Nabídky již provedl.

1.7

Potvrzujete a zaručujete se, že Váš Nákup je pouze pro Vaši vlastní osobní potřebu a není prováděn za účelem
dalšího prodeje.

1.8

V kontextu Nákupů zahrnuje právo na provádění aktualizací, modifikací a úprav Obchodu skupiny RIME bez
předchozího oznámení stanovené v Licenční smlouvě BBSLA právo na provádění změn v cenách a obchodních
podmínkách, včetně podmínek souvisejících s Obchodem skupiny RIME a zpracováním transakcí týkajících se
Produktů In-App skupinou RIME s použitím platební služby BlackBerry Payment Service pod podmínkou, že takové
změny se budou vztahovat pouze na objednávky, které v době změny ještě nebyly Potvrzeny. Není zaručena cenová

ochrana, takže pokud se rozhodnete pokračovat v procesu objednávky, která v době, kdy došlo ke změnám, nebyla
Potvrzena, berete na vědomí, že Nabídka bude realizována podle příslušně modifikovaného nebo změněného popisu
nebo s upravenou cenou a bude podléhat revidovaným obchodním podmínkám.
1.9

Skupina RIME si může vést záznamy o dokumentaci vztahující se k veškerým transakcím za takové období, jak
dovolují platné předpisy. Měl byste si od každého dokumentu souvisejícího s Vaším Nákupem prostřednictvím
Obchodů skupiny RIME vytisknout kopii. Skupina RIME Vám na Vaši písemnou žádost může kopie dokumentů
poskytnout, avšak toto nelze zaručit.

2.

PRÁVA A ODPOVĚDNOSTI

2.1

Skupina RIME si vyhrazuje právo ověřovat si Vaši Adresu a Platební údaje (jak je stanoveno níže) a činit další
opatření za účelem potvrzení Vaší identifikace nebo za účelem odhalení podvodu či krádeže a ochrany proti nim.

2.2

Odpovídáte za zajištění, že všechna hesla, která používáte pro přístup do Obchodů skupiny RIME nebo při jejich
používání a/nebo provádění plateb za Nabídky, zůstanou bezpečná. Ustanovení uvedená v Licenční smlouvě BBSLA
ohledně přístupových hesel se vztahují i na případy, kde je používáte v souvislosti s realizací Nákupu. Jakmile své
přístupové heslo vložíte, nebude už od Vás požadováno zadávat je znovu při provádění Nákupů během doby, kterou
jste si v nastavení Vašich Platebních možností zvolili jako dobu, po kterou je zadané heslo aktivní. Pokud si přejete
dostávat výzvu k zadání Vašeho hesla při každém Nákupu, který provádíte, musíte změnit nastavení výzvy k zadání
hesla v nastavení Vašich Platebních možností.

2.3

Nabídky zveřejňované prostřednictvím Obchodů skupiny RIME jsou určeny pouze pro osoby, které mají potřebnou
právní způsobilostí dát souhlas s poskytnutím požadovaných informací a uzavřít závaznou a vynutitelnou smlouvu.
Souhlasíte, že budete finančně i jinak odpovědný za používání Obchodů skupiny RIME a rovněž za jakékoli použití
Vašeho účtu nebo informací pro přihlašování do systému jinými osobami, a to včetně, avšak ne pouze, nezletilých
osob, a souhlasíte s tím, že budete dohlížet na veškeré způsoby využívání Obchodu skupiny RIME a provádění
Nákupů Vašimi Oprávněnými uživateli, provádějí-li je Vaším jménem nebo na Váš účet.

2.4

Skupina RIME si vyhrazuje právo učinit veškeré kroky, o kterých se domnívá, že jsou přiměřeně potřebné nebo
vhodné k vymáhání jakékoli části těchto Obchodních podmínek a/nebo k ověření jejich dodržování, včetně pomoci
při poukazování příslušných daní vládním úřadům nebo poplatků Dodavatelům Nabídek, jejichž Nabídku jste si
Zakoupil (včetně, avšak ne pouze, práva skupiny RIME spolupracovat během jakýchkoli soudních sporů týkajících
se Vašeho užívání Nabídek a/nebo nároků vznesených třetí stranou v souvislosti s tím, že Vaše užívání Nabídky je
nezákonné a/nebo poškozuje její práva). Souhlasíte s tím, že skupina RIME má právo, aniž by jí tím vůči Vám
vznikala nějaká odpovědnost, zpřístupnit o Vás jakékoli informace úřadům činným v trestním či daňovém řízení,
vládním úředníkům a/nebo třetí straně, jak se skupina RIME domnívá, že je přiměřeně potřebné nebo vhodné pro
vymáhání jakékoli části těchto Obchodních podmínek a/nebo ověření jejich dodržování (včetně, avšak ne pouze,
práva společnosti RIME spolupracovat během jakýchkoli soudních sporů týkajících se Vašeho užívání Nabídek
a/nebo nároků vznesených třetí stranou v souvislosti s tím, že Vaše užívání Nabídky je nezákonné a/nebo poškozuje
její práva).

3.

CENA, DANĚ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Ceny, které mají být za Nabídky uhrazeny, jsou ty, které se zobrazí na příslušné potvrzovací obrazovce v momentě,
kdy potvrzujete nákup, a podléhají příslušné dani, jak ji skupina RIME přiměřeně určí. K úhradě ceny a daní bude
použita Vaše autorizovaná platební metoda, a to ve chvíli, kdy bude Vaší objednávka Přijata. ZA ZAPLACENÍ
TĚCHTO ČÁSTEK NESETE PLNOU ODPOVĚDNOST. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že nebudou vraceny
žádné částky, pokud klesne cena poté, co si Nabídku zakoupíte, nebo pokud bude později zveřejněna reklamní akce
na Nabídku, kterou jste si Zakoupil. Pokud nabudete dojmu, že prostřednictvím Vaší autorizované platební metody
došlo k nesprávné úhradě nebo inkasu, musíte tuto skutečnost oznámit na zákaznický servis Obchodů skupiny RIME
do 30 dnů od Vašeho Nákupu na adresu https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2

Některé Nabídky jsou k dispozici formou automaticky se obnovující předplatitelské báze, která je určena k tomu,
aby šetřila Váš čas, námahu a riziko automatickým prodlužováním Vašeho předplatného před jeho vypršením.
Zakoupením Nabídky na automaticky se obnovující předplatné souhlasíte s tím, že Vaše předplatné může být v
následných prolongačních obdobích automaticky obnovováno, a výslovně zplnomocňujete skupinu RIME a
dovolujete jí, aby veškeré poplatky za obnovení předplatného účtovala prostřednictvím Vámi zvolené platební

metody, dokud buď Vy (nebo v případě darovaného předplatného Vy nebo obdarovaný) nezrušíte předplatné nebo
skupina RIME neukončí automatické obnovování a účtování předplatného. Na základě každé Nabídky na
automaticky se obnovující předplatné, kterou zakoupíte, Vám bude na Vaši adresu, kterou jste poskytnul v rámci
údajů k Vašemu účtu BlackBerry ID, zaslána minimálně jedna emailová zpráva jako připomínka nadcházejícího
obnovení, než bude Vaše předplatné skutečně obnoveno. Máte nad Vaším předplatným úplnou kontrolu a
automatické obnovování můžete kdykoli zrušit. Potvrzení Vaší objednávky i potvrzovací email budou obsahovat
pokyny, jak automatické obnovování Vašeho předplatného zrušit. Vezměte prosím na vědomí, že pokud ukončíte
Vaše předplatné ve věci konkrétní Nabídky, musíte Vaše předplatné obnovit manuálně, aby nedošlo k přerušení
přístupu k Nabídkám.
3.3

Veškeré poplatky za Nákupy budou účtovány prostřednictvím platební metody, kterou jste si pro příslušný Obchod
skupiny RIME zvolil. Pokud si přejete Vaši platební metodu změnit, můžete tak učinit prostřednictvím nabídky
Volba formy platby v Obchodě skupiny RIME.

4.

LICENČNÍ PODMÍNKY DODAVATELE

4.1

Stejně jako u distribuce zdarma prostřednictvím Obchodu skupiny RIME nedochází u Nákupů Obsahu a
softwarových Nabídek k přechodu vlastnického práva. Máte právo používat kopie Obsahu a softwarových Nabídek,
které si Zakoupíte, pod podmínkou, že se budete řídit podmínkami licence pro koncového uživatele softwaru,
pravidly a dalšími podmínkami obsaženými v Nabídce („Licenční podmínky dodavatele”) a budete konat v
souladu s nimi. Licenční smlouva BBSLA stanoví podmínky, které platí v případě, že neexistují žádné Licenční
podmínky dodavatele. Některé Licenční podmínky dodavatele mohou být obsaženy v pravidlech pro konkrétní
službu. Například pokud si Zakoupíte pronájem filmu, může existovat časové omezení ve vztahu k tomu, kdy musíte
začít film sledovat (např. do 30 dnů od Nákupu), a poté, jakmile jej začnete sledovat, mohou existovat omezení
ohledně toho, kdy musíte sledování ukončit (např. do 24 hodin). Mohou rovněž existovat omezení ohledně typů
zařízení, na kterém můžete film sledovat, nebo počtu takových zařízení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vaše
možnost mít přístup k takovým nabídkám nebo je využívat může být automaticky bez předchozího oznámení
ukončena v souladu s Licenčními podmínkami dodavatele.

5.

RIZIKA A ZÁLOHOVÁNÍ

5.1

Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, nebezpečí škody na věci vztahující se k Nabídkám
Obchodů skupiny RIME a Produktům In-App na Vás přechází ze skupiny RIME případně z Dodavatele Nabídky ( a
to v tomto pořadí) v okamžiku stažení. Stejně jako u jiných distribucí Nabídek, jakmile si kteroukoli Nabídku
stáhnete, přechází veškerá odpovědnost na Vás a ani skupina RIME či její sesterské společnosti ani Dodavatel
Nabídky nenesou vůči Vám odpovědnost za jakékoli zničení věci a škody nebo ztráty na předmětných materiálech.
Doporučujeme Vám si Vaše Nabídky zálohovat. Vaše úložiště v Obchodě skupiny RIME (aplikace „My World”)
Vám umožňuje odinstalovat z Vašeho Zařízení do ruky (Handheld Product) a znovu do něj nainstalovat konkrétní
Software a Produkty třetích stran, jak je dále podrobně uvedeno v aktuálních pravidlech pro aplikaci My World,
která se mohou v nepravidelných intervalech měnit.

6.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY SKUPINY RIME, PODPORA OBCHODU SKUPINY RIME A
PODPORA VÝROBKŮ

6.1

Veškeré Nákupy podléhají zásadám pro poskytování náhrady skupiny RIME, které jsou k dispozici na
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy a jsou v nepravidelných intervalech aktualizovány.

6.2

Ohledně služeb podpory, které jsou pro Obchod skupiny RIME k dispozici, a produktů ke stažení si laskavě
vyhledejte webovou stránku podpory příslušného Obchodu skupiny RIME. Dodavatelé Nabídek odpovídají za
záruky a podporu ve věci svých Nabídek.

6.3

NA VAŠE NÁKUPY NABÍDEK SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ LICENČNÍ SMLOUVY BBSLA
V SOUVISLOSTI S KTEROUKOLI NABÍDKOU, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ TAKOVÉHO TYPU
NABÍDKY, JAKO JE SOFTWARE, SLUŽBY RIM, PRODUKTY TŘETÍCH STRAN A SLUŽBY TŘETÍCH
STRAN. ANIŽ BY TÍM BYLA OMEZENA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, USTANOVENÍ OHLEDNĚ
LICENCE, OSOBNÍCH ÚDAJŮ, EXPORTU, ZÁRUKY, ZŘEKNUTÍ SE NÁROKU, VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI STANOVENÁ V LICENČNÍ SMLOUVĚ BBSLA, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA SOFTWARE,
SLUŽBY RIM, PRODUKTY TŘETÍCH STRAN A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN, SE VZTAHUJÍ NA VAŠE

NÁKUPY NABÍDEK, JEDNÁ-LI SE O SOFTWARE, SLUŽBY RIM, PRODUKTY TŘETÍCH STRAN A
SLUŽBY TŘETÍCH STRAN. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI
PŘEDPISY SE OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE NÁROKU V LICENČNÍ SMLOUVĚ BBSLA
BUDOU VZTAHOVAT NA POSKYTOVATELE SLUŽEB SKUPINY RIME (VČETNĚ, AVŠAK NE POUZE,
POSKYTOVATELŮ SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE ZPRACOVÁNÍ PLATEB).
7.

POVOLENÍ A CELNÍ POPLATKY

7.1

Na Vaší straně může vzniknout povinnost zaplatit daň a odpovědnost za zaplacení celních poplatků a/nebo
dovozního cla, které Vám budou uloženy na základě stažení Nabídek. Je Vaší povinností uhradit jakékoli takovéto
dodatečné poplatky za proclení nebo dovozní clo. Pro další informace ohledně celních poplatků a cla zkontaktujte
Vaši místní celní správu v příslušné jurisdikci.

7.2

Měl byste si na vlastní náklady opatřit veškerá povolení a souhlasy všech vládních či jiných úřadů, která jsou
potřebná pro obdržení nebo používání Nabídek, a v případě potřeby na požádání předložit skupině RIME důkaz o
jejich získání. Pokud si potřebná povolení neobstaráte, neopravňuje Vás to k zadržení nebo pozdržení platby za
Nabídku. Jste povinen uhradit jakékoli dodatečné výdaje nebo poplatky, které skupině RIME vzniknou z důvodu
nesplnění podmínek stanovených v tomto článku. Nabídky mohou podléhat vývozním a dovozním předpisům a
předpisům o kontrole používání na území či v příslušné jurisdikci, kde Nabídku přebíráte, odkud je Nabídka
exportována, kam je importována nebo kde je používána. Jste odpovědný za dodržování těchto zákonů a předpisů a
prohlašujete a zaručujete se, že neučiníte nic, čím byste je porušil. Dále souhlasíte s tím, že v plné výši odškodníte
skupinu RIME a veškeré poskytovatele služeb skupiny RIME, pokud ustanovení tohoto článku nedodržíte.

8.

OSOBNÍ INFORMACE A OCHRANA SOUKROMÍ

8.1

Kromě informací, u kterých jste podle licenční smlouvy BBSLA souhlasil, že je skupina RIME může Zpracovávat za
účelem vyřízení a doručení Vašich Nákupů, může skupina RIME Zpracovávat údaje o Vašem účtu s autorizovanou
platební metodou a další údaje, jako je číslo kreditní karty, fakturační adresa, údaje o Poskytovateli služeb
bezdrátového připojení, informace o stažených a zakoupených Nabídkách a údaje o identifikátoru zařízení a další
důležité údaje o uživateli jako např. místo, kde jste se nacházel v době Nákupu („Platební údaje”). Souhlasíte s tím,
že skupina RIME si takové informace může opatřit buď přímo nebo od poskytovatelů služeb, kteří skupině RIME
poskytují dodací a doplňkové služby kompletace zásilek a distribuce k zákazníkům, zpracovatelů plateb jako např.
PayPal, úvěrové společnosti nebo, v případě transakce účtované provozovateli, na kterou se tyto Obchodní podmínky
vztahují, od Vašeho Poskytovatele služeb bezdrátového připojení, podle okolností. Souhlasíte s tím, aby skupina
RIME poskytovala Vaše Platební údaje registrovaným obchodníkům třetí strany, zpracovatelům plateb nebo jiným
subjektům, jak je přiměřeně požadované za účelem usnadnění realizace Nákupu a poskytnutí doplňkových služeb. V
některých případech, kdy jste již dříve poskytl registrovaným obchodníkům třetí strany informace o Vaší kreditní
kartě, můžete být požádán, zda taková třetí strana může poskytnout tyto informace skupině RIME, aby je použila
tam, kde skupina RIME jedná jako registrovaný obchodník ve věci Vašich Nákupů. Pokud skupina RIME takové
Platební údaje získá, budou používány tak, jak je přiměřeně požadováno za účelem realizace Vašeho Nákupu v
souladu s těmito Obchodními podmínkami.

8.2

Osobní informace, které jsou Zpracovávány skupinou RIME a jejími sesterskými společnostmi a poskytovateli
služeb, budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí společnosti RIM (které jsou sem začleněny
formou odkazu a jsou k dispozici na www.blackberry.com/legal nebo je lze získat na vyžádání po zaslání emailu na
adresu legalinfo@rim.com). Takovéto Zpracování může zahrnovat dodávku a doplňkové služby kompletace zásilek
a distribuce k zákazníkům vztahující se k Vašemu Nákupu, jako např. dodávku Vaší objednávky, obdržení platby,
oznámení o stavu vaší objednávky, usnadnění aktualizací nebo obnovení předplacení Nabídek (pokud se na daný
případ vztahuje), zdokonalení Obchodu skupiny RIME a poskytování efektivních zákaznických služeb, vymáhání
licenčních omezení, úhradu příslušných daní, potvrzení identity a provádění kontroly úvěruschopnosti, prošetřování
a zabraňování podvodné činnosti a dodržování právních a regulatorních požadavků nebo další činnosti, jak povoluje
zákon. Platební údaje mohou být Zpracovávány skupinou RIME nebo jejím jménem uvnitř i vně země, kde se sídlíte,
včetně, avšak ne pouze, Kanady, Spojených Států amerických, Velké Británie, Singapuru nebo jiných zemí, kde se
nacházejí zařízení provozovaná skupinou společností RIM Group nebo jejím jménem nebo příslušní poskytovatelé
služeb. Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru nebo jiné země, pro kterou je požadován souhlas
k přenosu osobních informací mimo takovou jurisdikci, dáváte tímto k takovému Zpracování souhlas.

9.

DODATEČNÉ INFORMACE

9.1

Kontaktní údaje a další informace o skupině RIME jsou k dispozici na http://www.blackberry.com/legal/rime.

