
 

 

TILLÆG TIL VILKÅR FOR KØB TIL BLACKBERRY SOLUTION-LICENSAFTALEN FOR RIME-
BUTIKKER 

1. FORMÅL OG ANVENDELSE 

1.1 BlackBerry Solution-licensaftalen (”BBSLA”) gælder for al distribution (gratis og betalt) via RIME-butikker. Dette 
tillæg angiver de yderligere vilkår og betingelser for køb (”vilkår for køb”), der gælder for ethvert køb af et produkt, 
hvor RIME er forhandler (eller agent for forhandleren) i transaktionen (under et kaldet ”køb”, og selve handlingen 
kaldet ”køb” eller ”købt”). RIME betyder Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-
Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., eller en sådan anden tilknyttet virksomhed, der er 
anført på http://www.blackberry.com/legal/rime som forhandler af produkt i din jurisdiktion. En henvisning til 
”BlackBerry Commerce” i en RIME-butik eller tilhørende meddelelser er, hvad angår disse vilkår for køb, en 
henvisning til RIME. Ord, som ikke er defineret i dette tillæg, skal have den betydning, der er anført i BBSLA’en. 
Hvis du ikke allerede har en udgave af BBSLA’en for din jurisdiktion, kan den findes på www.blackberry.com/legal.  

1.2 DETTE TILLÆG BLIVER EN BINDENDE AFTALE MELLEM DIG, KØBER (HENVISNINGER TIL ”DIG” 
ELLER ”DIN”, SÅLEDES SOM DET MÅTTE VÆRE RELEVANT), OG RIME, NÅR DU ACCEPTERER 
DETTE TILLÆG VED AT KLIKKE PÅ ’JEG ACCEPTERER’ NEDENFOR, OG GÆLDER FOR ALLE 
EFTERFØLGENDE KØB, MEDMINDRE OG INDTIL RIME OPLYSER, AT DER GÆLDER ANDRE VILKÅR 
FOR ET FREMTIDIGT KØB. HVIS DU IKKE ER INDSTILLET PÅ AT ACCEPTERE DETTE TILLÆG (ELLER 
ET FREMTIDIGT TILLÆG HVAD ANGÅR KØB, FOR HVILKE SÅDANNE TILLÆG SKAL GÆLDE), MÅ 
DU IKKE FORETAGE NOGET KØB. DU BEDES UDSKRIVE EN UDGAVE AF DISSE VILKÅR FOR KØB 
(DER FINDES PÅ www.blackberry.com/legal) TIL DIN ORIENTERING. 

1.3 VED AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR FOR KØB ERKLÆRER OG GARANTERER DU OVER FOR RIME, 
AT DU ER OVER MYNDIGHEDSALDEREN I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIN JURISDIKTION. 

1.4 En ordre afgivet af dig udgør et tilbud fra dig til RIM om køb af et produkt i henhold til vilkårene i BBSLA’en som 
ændret ved dette tillæg og er med forbehold for RIME’s accept. Accept af en kontrakt vedrørende et specifikt køb 
sker på det tidligste af følgende tidspunkter: (a) RIME accepterer din betaling for købet, eller (b) RIME leverer en 
ordrebekræftelse til dig, hvorved du opnår tilladelse til at foretage download eller til at få adgang til produktet på 
anden måde. Vilkårene for køb udgør en særskilt aftale mellem dig og RIME for hvert enkelt produkt, og enhver fejl 
eller mangel ved et produkt skal ikke berettige dig til at annullere dine køb af andre produkter, uanset hvorvidt de er 
bestilt samtidigt eller ej. 

1.5 Du anerkender, at RIME fungerer som repræsentant for den udbydende sælger ved gennemførelse af købet og, 
bortset fra In-App-produkter, ved levering af produktet til dig. RIME’s levering af produktet vil være i form af, at du 
får mulighed at foretage download eller på anden måde får adgang til hvert enkelt produkt fra den software, der er 
installeret på din håndholdte BlackBerry. Du anerkender endvidere, at In-App-produkter ikke gemmes på RIME’s 
servere og ikke distribueres via en RIME-butik, og det er den udbydende sælger af disse In-App-produkter og ikke 
RIME, der er ansvarlig for at foretage levering af In-App-produkterne til dig. 

1.6 RIME kan efter RIME’s eget valg vælge at afvise din ordre (uden ansvar). Hvis dette sker, vil der ikke blive 
opkrævet eller trukket betaling via den godkendte betalingsmetode, og RIME vil refundere en eventuel forudgående 
betaling, som du har foretaget for det pågældende produkt. 

1.7 Du accepterer og erklærer, at du alene foretager køb til din egen personlige brug og ikke til videredistribution. 

1.8 Hvad angår køb omfatter de rettigheder, der er anført i BBSLA’en til at foretage opdateringer, ændringer og 
justeringer af en RIME-butik uden forudgående varsel, rettigheder til at foretage ændringer af priser og vilkår for 
køb, herunder vilkår vedrørende RIME-butikken og RIME’s behandling af In-App-produkttransaktioner ved brug af 
BlackBerrys betalingstjeneste, forudsat at sådanne ændringer kun gælder for ordrer, der ikke er blevet accepteret på 
ændringstidspunktet. Der er ingen prisbeskyttelse, og hvis du vælger at fortsætte med en ordre, der ikke er accepteret 
på ændringstidspunktet, anerkender du, at produktet vil blive leveret i overensstemmelse med en sådan modificeret 
eller ændret beskrivelse eller tilrettet pris og vil være underlagt de reviderede vilkår for køb. 

1.9 RIME kan gemme dokumentation vedrørende alle transaktioner i en sådan periode, der er tilladt i henhold til 
gældende lovgivning. Du bør udskrive en kopi af alle dokumenter vedrørende dine køb via en RIME-butik. RIME 



 

 

kan give mulighed for, men kan ikke garantere, at RIME vil være i stand til at levere kopier af sådanne dokumenter 
til dig på din skriftlige anmodning. 

2. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 

2.1 RIME forbeholder sig ret til at bekræfte din lokation og dine betalingsoplysninger (defineret nedenfor) og til at tage 
andre skridt for at validere din identifikation eller opdage og yde beskyttelse mod bedrageri eller tyveri. 

2.2 Du er ansvarlig for at sikre, at alle passwords, som du bruger for at få adgang til eller til at bruge en RIM-butik 
og/eller til at foretage betalinger for produkt, forbliver sikre, og bestemmelserne i BBSLA’en vedrørende passwords 
gælder for din brug af dem i forbindelse med gennemførelse af et køb. Når du indtaster dit password, vil du ikke 
blive bedt om at indtaste dit password igen for at foretage køb i den password-promptperiode, der anført i 
indstillingerne for dine betalingsmuligheder. Hvis du ønsker at indtaste dit password, hver gang du fortager et køb, 
skal du ændre promptindstillingerne i indstillingerne for dine betalingsmuligheder. 

2.3 De produkter, der er tilgængelige via en RIME-butik, er beregnet til enkeltpersoner med den nødvendige kompetence 
og evne til lovligt at give deres samtykke til at afgive de nødvendige oplysninger og indgå en bindende og retskraftig 
kontrakt. Du accepterer at være økonomisk og på anden måde ansvarlig for din brug af RIME-butikken samt for 
andres brug af din konto eller dine loginoplysninger, herunder, uden begrænsning, mindreårige, og du accepterer at 
overvåge enhver brug af en RIME-butik og ethvert køb, der foretages, i dit navn og på din konto af dine 
bemyndigede brugere. 

2.4 RIME forbeholder sig ret til at tage skridt, som RIME mener er rimeligt nødvendige eller passende for at håndhæve 
og/eller bekræfte overensstemmelse med en del af disse vilkår for køb, herunder at muliggøre indbetaling af 
gældende skatter til offentlige enheder eller gebyrer til udbydende sælgere, hvis produkt du har købt (herunder, men 
ikke begrænset til, RIME’s ret til at samarbejde, hvad angår ethvert retsligt skridt vedrørende din brug af produkterne 
og/eller et krav fra tredjepart om, at din brug af produkterne er ulovlig og/eller krænker den pågældende tredjeparts 
rettigheder). Du accepterer, at RIME, uden ansvar over for dig, har ret til at fremlægge oplysninger om dig til skatte- 
eller politimyndigheder, embedsmænd og/eller en tredjepart, som RIME mener, er rimeligt nødvendigt eller 
passende for at håndhæve og/eller bekræfte overholdelse af nogen del af disse vilkår for køb (herunder, men ikke 
begrænset til, RIME’s ret til at samarbejde, hvad angår ethvert retsligt skridt vedrørende din brug af produkterne 
og/eller et krav fra tredjepart om, at din brug af produkterne er ulovlig og/eller krænker den pågældende tredjeparts 
rettigheder). 

3. PRIS, SKATTER OG BETALINGSVILKÅR 

3.1 De priser, der skal betales for produkterne, er dem, der er vist på skærmen med ordrebekræftelsen på 
accepttidspunktet, og skal tillægges moms, således som RIME med rimelighed måtte bestemme. Ved accept af din 
ordre vil prisen og momsen blive opkrævet via din godkendte betalingsmetode. DU ER ANSVARLIG FOR AT 
BETALE DISSE BELØB. For at tydeliggøre dette, vil der ikke blive ydet godtgørelse, hvis priserne falder, efter du 
har købt et produkt, eller hvis der på et senere tidspunkt kommer tilbud på et af de produkter, du har købt. Hvis du 
mener, at din godkendte betalingsmetode ikke er blevet debiteret eller opkrævet korrekt, skal du meddele dette til 
RIME-butikkens kundeservice senest 30 dage efter dit køb på 
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic. 

3.2 Nogle produkter kan der tegnes abonnement på med automatisk fornyelse, hvilket er beregnet til at spare dig tid, 
arbejde og risiko ved at forlænge dit abonnement automatisk, før det udløber. Ved at købe et produkt på abonnement, 
der automatisk fornys, accepterer du, at dit abonnement må fornys automatisk i på hinanden følgende 
fornyelsesperioder, og du bemyndiger udtrykkeligt RIME til, og tillader, at RIME må fakturere hvert enkelt 
abonnementsfornyelsesgebyr til din valgte betalingsmetode, indtil du enten (eller, ved gaveabonnementer, du eller 
modtageren af gaven) opsiger abonnementet, eller RIME ophører med at foretage automatisk fornyelse og 
fakturering af abonnementet. For hvert enkelt produkt med abonnement og automatisk fornyelse, du køber, får du 
tilsendt mindst én e-mail til den e-mail-adresse, du har oplyst i forbindelse med din BlackBerry-ID for at erindre dig 
om en snarlig fornyelse, før dit abonnement fornys. Du har fuldstændig kontrol med dit abonnement og kan til 
enhver tid annullere den automatiske fornyelse. Din ordrebekræftelse og bekræftelses-e-mailen vil indeholde 
oplysninger om, hvordan du kan annullere den automatiske fornyelse af dit abonnement. Vær opmærksom på, at hvis 
du annullerer dit abonnement på et særligt produkt, skal du manuelt forny dit abonnement for at forhindre, at 
adgangen til produktet afbrydes. 



 

 

3.3 Alle betalinger for køb vil blive faktureret til den betalingsmetode, du har valgt i den pågældende RIME-butik. Hvis 
du ønsker at ændre din betalingsmetode, kan du gøre dette under menuen ”betalingsmetoder” i RIME-butikken. 

4. LICENSBETINGELSER FRA SÆLGER  

4.1 Ligesom med gratis distribution via en RIME-butik overgår ejendomsretten ikke med køb af indhold og 
softwareprodukter. Du har ret til at anvende kopier af indholdet og softwareprodukter, som du køber, med forbehold 
for og i overensstemmelse med vilkårene i eventuelle slutbrugerlicensaftaler, regler eller andre vilkår og betingelser, 
der er indeholdt i produktet (”licensbetingelser fra sælger”). BBSLA’en angiver de vilkår, der er gældende, i de 
tilfælde, hvor der ikke er nogen licensbetingelser fra sælger. Visse licensbetingelser fra sælgere kan være indeholdt i 
reglerne for en given tjenesteydelse. Hvis du f.eks. køber leje af en film, kan der være tidsmæssige begrænsninger 
for, hvornår du må begynde at se filmen (f.eks. senest 30 dage efter købet), og når du starter med at se filmen, kan 
der være begrænsninger for, hvornår du skal være færdig med at se den (f.eks. inden senest 24 timer). Der kan også 
være begrænsninger i forhold til hvilke modeller af enheder eller hvor mange forskellige enheder, du må se filmen 
på. Du anerkender og accepterer, at din evne til at opnå adgang til og gøre brug af sådanne produkter automatisk kan 
ophøre, uden yderligere varsel til dig, i overensstemmelse med de gældende licensbetingelser fra sælger. 

5. RISIKO OG BACKUP 

5.1 Medmindre andet er anført i disse vilkår for køb, skal risikoen for tab af eller beskadigelse af produkter fra RIME-
butikken og In-App-produkter overgå til dig fra RIME og fra den udbydende sælger ved download. Som med øvrig 
distribution af produkter, bliver det dit ansvar, når du har downloadet et produkt, og hverken RIME eller dennes 
tilknyttede virksomheder eller den udbydende sælger skal være ansvarlig over for dig for tab, ødelæggelse eller 
beskadigelse af sådanne materialer. Du bør tage backup af dine produkter. Dit RIME-butik-lager (”My World”) gør 
det muligt for dig at afinstallere og geninstallere visse typer af software og ting fra tredjepart på dit håndholdte 
produkt, således som det er yderligere beskrevet i de gældende regler for My World, der til enhver tid kan blive 
ændret.  

6. RIME’S REFUSIONSPOLITIK, SUPPORT AF RIME-BUTIKKEN OG SUPPORT VEDRØRENDE 
PRODUKTER 

6.1 Alle køb er underlagt RIME’s refusionspolitik, der findes på http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-
policy, der lejlighedsvis opdateres. 

6.2 Se venligst support-hjemmesiden for den gældende RIME-butik for de supporttjenester, der er til rådighed for 
RIME-butikken, og hvad angår problemer vedrørende download. Udbydende sælgere er ansvarlige for garanti og 
support, hvad angår deres produkt. 

6.3 BESTEMMELSERNE I BBSLA’EN VEDRØRENDE ETHVERT PRODUKT, HERUNDER DEM, DER ER 
RELATERET TIL EN PRODUKTTYPE SÅSOM SOFTWARE, TJENESTEYDELSER FRA RIME, TING FRA 
TREDJEPART OG TJENESTEYDELSER FRA TREDJEPART, GÆLDER FOR DINE KØB ELLER 
PRODUKTET. UDEN AT BEGRÆNSE DET FORANSTÅENDE SKAL DE BESTEMMELSER VEDRØRENDE 
LICENS, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, EKSPORT, GARANTI, 
ANSVARSFRASKRIVELSE, UNDTAGELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER ER ANFØRT I DEN 
BBSLA, DER GÆLDER FOR SOFTWARE, TJENESTEYDELSER FRA RIM, TING FRA TREDJEPART OG 
TJENESTEYDELSER FRA TREDJEPART GÆLDE FOR DINE KØB ELLER PRODUKTET, SOM ER 
SOFTWARE, TJENESTEYDELSER FRA RIM, TING FRA TREDJEPART OG TJENESTEYDELSER FRA 
TREDJEPART. I VIDEST MULIGT OMFANG, SÅLEDES SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL 
GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL BEGRÆNSNINGER, UNDTAGELSER OG FRASKRIVELSER I 
BBSLA’EN GÆLDE FOR RIMES TJENESTELEVERANDØRER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, 
LEVERANDØRER AF TJENESTER, DER VEDRØRER VARETAGELSE AF BETALINGER).   

7. SAMTYKKE OG TOLD  

7.1 Du kan være underlagt og være ansvarlig for told og/eller importafgifter, der blev pålagt, da du downloadede 
produkterne. Sådanne yderligere opkrævninger vedrørende tolddeklarering eller importafgifter skal betales af dig. 
Du bør kontakte de lokale toldmyndigheder i den relevante jurisdiktion for yderligere oplysninger om gældende 
toldpolitikker eller afgifter. 



 

 

7.2 Du skal for egen regning indhente tilladelse eller samtykke fra en statslig eller anden myndighed, i det omfang dette 
er påkrævet for dit køb eller din brug af produkterne, og om nødvendigt fremlægge dokumentation derfor over for 
RIME ved anmodning derom. Hvis du undlader dette, betyder det ikke, at du er berettiget til at tilbageholde eller 
forhale en betaling for produktet. Alle yderligere udgifter og gebyrer, som RIME måtte pådrage sig som følge af din 
manglende overholdelse af dette afsnit, skal afholdes af dig. Produktet kan være underlagt lovgivning og 
bestemmelser vedrørende eksport, import og brug i det territorium eller anden relevant jurisdiktion, hvor du 
modtager levering, eksporterer produkterne fra, importerer produkterne til eller gør brug af produkterne. Du er 
ansvarlig for at overholde disse love og bestemmelser og erklærer og garanterer, at du ikke vil overtræde dem. Du 
accepterer endvidere, at du fuldt ud vil skadesløsholde RIME og alle RIME’s tjenesteleverandører i tilfælde af, at du 
ikke overholder dette afsnit.  

8. PERSONOPLYSNINGER OG BESKYTTELSE DERAF 

8.1 Ud over de oplysninger, du i henhold til BBSLA’en har accepteret, at RIME må behandle for at gennemføre og 
levere dine køb, kan RIME behandle oplysninger om den konto, der anvendes til din godkendte betalingsmetode, og 
øvrige oplysninger såsom kreditkortnummer, faktureringsadresse, oplysninger om mobiltjenesteudbyder, oplysninger 
om de produkter, der downloades og købes, og oplysninger, der identificerer enheden, og øvrige relevante 
brugeroplysninger, såsom din lokation på tidspunktet for købet (”betalingsoplysninger”). Du accepterer, at RIME 
kan indhente sådanne oplysninger enten direkte eller fra tjenesteleverandører, der leverer tjenesteydelser og 
supplerende tjenesteydelser vedrørende opfyldelse til RIME, betalingsformidlere såsom PayPal, kreditkortselskaber 
eller, i tilfælde af en transaktion, der er faktureret af operatøren, som disse vilkår for køb gælder for, dine 
mobiltjenesteudbydere, således som det måtte være relevant. Du accepterer, at RIME leverer dine 
betalingsoplysninger til tredjepartsforhandlere, betalingsformidlere eller øvrige enheder, således som det med 
rimelighed måtte være nødvendigt for at formidle købet og tilhørende tjenesteydelser. I visse tilfælde, hvor du 
tidligere har afgivet dine kreditkortoplysninger til en tredjepartsforhandler, kan du blive spurgt, om den pågældende 
tredjepart må give RIME disse oplysninger til brug, når RIME fungerer som forhandler vedrørende dine køb. Hvis 
RIME får sådanne betalingsoplysninger, vil de blive anvendt i det omfang, dette er nødvendigt for at formidle dine 
køb i overensstemmelse med disse vilkår for betaling.  

8.2 Personlige oplysninger, der behandles af RIME og dennes koncernforbundne selskaber og tjenesteleverandører, vil 
blive behandlet i overensstemmelse med RIME’s politik for beskyttelse af personoplysninger (der herved 
inkorporeres ved henvisning og som kan ses på www.blackberry.com/legal eller fås ved henvendelse pr. e-mail til 
legalinfo@rim.com). En sådan behandling kan omfatte levering og supplerende tjenesteydelser vedrørende 
opfyldelse, der knytter sig til dine køb, såsom levering af din ordre, gennemførelse af betaling, meddelelse til dig om 
status på din ordre, at muliggøre opdateringer eller fornyelse af abonnementer på produkter (evt.), at forbedre en 
RIME-butik og yde dig en effektiv kundeservice, at håndhæve licensbegrænsninger, betale gældende skatter, at 
bekræfte identiteten og udføre kredittjek, at undersøge og forhindre bedrageri og at overholde juridiske og 
lovgivningsmæssige krav, eller som det er tilladt i henhold til lovgivningen. Betalingsoplysninger kan blive 
behandlet af eller på vegne af RIME i eller uden for det land, hvor du befinder dig, herunder, uden begrænsning, i 
Canada, USA, Storbritannien, Singapore eller andre lande, hvor der drives virksomhed af eller på vegne af RIME-
koncernen af virksomheder eller den relevante tjenesteleverandør. Hvis du er bosiddende i Det Europæiske 
Økonomiske Område eller et land, hvor der kræves samtykke til at overføre personoplysninger uden for den 
pågældende jurisdiktion, giver du dit samtykke til en sådan behandling. 

9. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

9.1 Kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om RIME kan ses på http://www.blackberry.com/legal/rime.  


