תוספת לתנאי רכישה להסכם הרישיון של מכשיר  (BBSLA) BlackBerryעבור RIME STORES
.1

היקף ותחולה

1.1

הסכם הרישיון של מכשיר ) BlackBerryלהלן ("BBSLA" :חל על כל התכנים המופצים )בחינם ובתשלום( באמצעות RIME
) Storesחנויות של  .(RIMEתוספת זו מגדירה את תנאי הרכישה הנוספים )להלן" :תנאי הרכישה"( החלים על כל רכישה של
מוצר או שירות )להלן "מוצר"( שעבורו  RIMEמקבלת את התשלום )או משמשת כסוכן עבור מקבל התשלום( עבור הרכישה
)להלן :ביחד "רכישות" ופעולת ביצוע רכישה "לרכוש" או "נרכש"( RIME .פירושו Research In Motion E-Commerce
 ,S.à.r.l, Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc.או כל ישות
אחרת המסונפת ל RIM-המזוהה בכתובת  http//:www.blackberry.com/legal/rimeכמפיצה של מוצרים בתחום השיפוט
שלך .כל התייחסות ל 'BlackBerry Commerce'-ב RIME Store-או בתקשורת הקשורה ל RIME Store-תיחשב ,לצורך
תנאי רכישה אלה ,כהתייחסות ל .RIME-המשמעות של מונחים הכתובים בהדגשה בתוספת זו ,שאינם מוגדרים בתוספת זו,
היא כמוגדר ב .BBSLA-אם עדיין אין לך עותק של ה BBSLA-עבור תחום השיפוט שלך ,תוכל למצוא אותו בכתובת
.www.blackberry.com/legal

1.2

תוספת זו הופכת להסכם מחייב בינך ,הרוכש ,לבין  RIMEכאשר הנך מסכים לתוספת זו על ידי לחיצה על 'אני מסכים'
למטה ,והיא חלה על כל הרכישות מעתה ואילך ,אלא אם ועד למועד שבו תודיע  RIMEעל כך שתנאים אחרים יחולו על
רכישה עתידית .אם אינך מוכן להסכים לתוספת זו )או לכל תוספת עתידית בהקשר לרכישות שעליהן חלות תוספות כאלה(,
אזי אינך רשאי לבצע רכישה .אנא הדפס עותק של תנאי רכישה אלה )אותם ניתן לראות בכתובת
 (www.blackberry.com/legalלשמירה עם מסמכיך.

1.3

בעצם הסכמתך לתנאי רכישה אלה ,הנך מצהיר ומתחייב בפני  RIMEשאתה בגיר על פי החוק התקף במקום מגוריך.

1.4

כאשר אתה מבצע הזמנה ,הזמנה זו מהווה בקשה שלך מ RIME-לרכוש מוצר בהתאם לתנאי ה BBSLA-כפי ששונו על ידי
תוספת זו ובכפוף להסכמתה של  .RIMEקבלת חוזה עבור רכישה מסוימת מתרחשת במוקדם מבין המועדים הבאים:
)א(  RIMEמקבלת את התשלום שלך עבור הרכישה או )ב(  RIMEמספקת לך אישור על ביצוע ההזמנה ,ועל ידי כך
מאפשרת לך להוריד את המוצר או לגשת אליו באופן אחר .תנאי הרכישה מהווים חוזה נפרד בינך לבין  RIMEעבור כל מוצר
לגופו ,וכל פגם או ליקוי במוצר כלשהו לא יקנו לך את הזכות לבטל את הרכישות שלך של מוצרים אחרים ,בין אם הוזמנו
באותו זמן ובין אם לאו.

1.5

אתה מודע לעובדה ש RIME-פועלת כסוכנת של ספק המוצר להשלמת הרכישה ,ולמעט מוצרי ) App-Inרכישה בתוך
היישום( ,להשלמת המסירה של המוצר RIME .תספק לך מוצרים על ידי כך שתאפשר לך להוריד אותם ,או לגשת אליהם
באופן אחר ,מתוך תוכנת מכשיר ה BlackBerry-שלך .אתה מודע גם לעובדה שמוצרי  App-Inאינם מאוחסנים על שרתים
של  RIMEואינם מופצים דרך  ,RIME Storeושמי שאחראי לספק לך מוצרי  App-Inהוא ספק המוצר ,ולא .RIME

1.6

 RIMEרשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של  ,RIMEלסרב לקבל את הזמנתך )ללא כל חבות( .במקרה כזה ,לא יבוצע כל
חיוב של אמצעי התשלום המאושר שלך ,או לחילופין RIME ,תחזיר לך כל תשלום קודם שכבר ביצעת עבור אותו מוצר.

1.7

הנך מסכים ומאשר שאתה מבצע רכישות לשימושך האישי בלבד ולא לצורכי הפצה הלאה.

1.8

בהקשר של רכישות ,הזכות המוגדרת ב BBSLA-לבצע עדכונים ,תיקונים ושינויים ב RIME Store-ללא הודעה מוקדמת
כוללת ביצוע שינויים במחירים ובתנאי הרכישה ,לרבות תנאים הקשורים ל RIME Store-ולאופן שבו  RIMEמעבדת עסקאות
לרכישת מוצרי  App-Inתוך שימוש בשירות התשלומים של  ,BlackBerryובלבד ששינויים כאלה יחולו אך ורק על הזמנות
שטרם אושרו במועד ביצוע השינוי .המחירים אינם מובטחים ,ואם תבחר להמשיך בביצוע הזמנה שטרם אושרה בעת ביצוע
השינוי ,אתה מכיר בעובדה שהמוצר יסופק לך בהתאם לתיאור שתוקן או שונה כאמור לעיל ,או במחיר מתוקן ,ויהיה כפוף
לתנאי הרכישה כפי ששונו.

1.9

 RIMEרשאית לשמור רשומות המתעדות את כל העסקאות למשך התקופה המותרת בהתאם לחוקים ישימים .עליך להדפיס
עותק מכל אחד מהמסמכים הקשורים לרכישותיך באמצעות  .RIME Storeייתכן ש RIME-תוכל לספק לך עותקים של
מסמכים כאלה ,אם תבקש זאת בכתב ,אבל היא אינה יכולה להבטיח זאת.

.2

זכויות ותחומי אחריות

2.1

 ERIMשומרת את הזכות לוודא את מיקומך ואת נתוני התשלום שלך )כמוגדר להלן( ולנקוט בצעדים אחרים כדי לאמת את
זהותך או לגלות ולהתגונן מפני הונאה או גנבה.

2.2

הנך אחראי לוודא שכל הסיסמאות בהן אתה משתמש כדי לגשת או להשתמש ב RIME Store-ו/או לביצוע תשלומים עבור
מוצרים יהיו מאובטחות ,והתנאים ב BBSLA-בנוגע לסיסמאות חלים על שימושך בהן בהקשר לביצוע רכישות .מרגע שהזנת

את סיסמתך לא תצטרך להזין אותה מחדש כדי לבצע רכישות במשך פרק הזמן לפני רענון סיסמה ,המוגדר בהגדרות של
אפשרויות התשלום שלך .אם אתה מעדיף להזין את סיסמתך מחדש עבור כל רכישה שהנך מבצע ,אזי עליך לשנות את
ההגדרה של רענון סיסמה בהגדרות של אפשרויות התשלום שלך.
2.3

המוצרים המוצעים באמצעות  RIME Storeמיועדים לאנשים בעלי היכולת והכישורים להסכים באופן חוקי לאספקת המידע
המבוקש ולהתקשרות בחוזה מחייב ובר אכיפה .הנך מסכים להיות אחראי מבחינה כספית ומכל בחינה אחרת לשימושך ב-
 RIME Storeוכן לכל שימוש בחשבונך או בנתוני הכניסה למערכת ) (loginשלך על ידי אחרים ,לרבות ,אך ללא הגבלה,
קטינים ,והנך מסכים לפקח על כל שימוש ב ,RIM Store-ועל כל רכישה המתבצעת בשמך או מחשבונך על ידי המשתמשים
המורשים שלך.

2.4

 RIMEשומרת את הזכות לנקוט בצעדים שיש ל RIME-יסוד סביר להאמין שהם נדרשים או הולמים כדי לאכוף ו/או לוודא
עמידה בכל אחד מתנאי הרכישה האלו ,כולל העברת מסים ישימים לגופים ממשלתיים או עמלות לספקים ,שאת המוצרים
שלהם רכשת )כולל ,אך ללא הגבלה ,זכותה של  RIMEלשתף פעולה עם כל הליך חוקי הקשור לשימושך במוצרים ,ו/או טענה
של צד שלישי ששימושך במוצרים אינו חוקי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי( .הנך מסכים של RIME-יש זכות ,ללא כל חבות
כלפיך ,לגלות כל מידע אודותיך לרשויות המס או לרשויות אכיפת החוק ,פקידי ממשלה ו/או לצד שלישי ,כאשר יש לRIME-
יסוד סביר להאמין שיש צורך או שמן הראוי לאכוף ו/או לוודא עמידה בחלק כלשהו של תנאי רכישה אלה )כולל ,אך ללא
הגבלה ,זכותה של  RIMEלשתף פעולה עם כל הליך חוקי הקשור לשימושך במוצרים ו/או טענה של צד שלישי ששימושך
במוצרים אינו חוקי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי(.

.3

מחיר ,מסים ותנאי תשלום

3.1

מחירי המוצרים הם כמוצג במסך אישור הרכישה הרלוונטית בזמן אישור ההזמנה ,והם כפופים למס הישים ,כפי שנקבע
באופן סביר על ידי  .RIMEאמצעי התשלום המאושר שלך יחויב במחיר ובמסים התקפים בעת אישור ההזמנה שלך .הנך
אחראי לתשלום סכומים אלה .למען הסר ספק ,לא יוחזרו לך כספים כלשהם במקרה של ירידה במחיר לאחר רכישת מוצר או
במקרה של מבצע לקידום מכירות של מוצר ,שאותו כבר רכשת .אם הנך סבור שאמצעי התשלום המאושר שלך חויב באופן
שגוי ,עליך להודיע על כך לשירות לקוחות של  RIME Storeתוך  30יום מהרכישה שלך ,בכתובת
.https://www.blackberry.com/technocalsupport/index.do?ft=generic

3.2

ניתן לרכוש מוצרים מסוימים על בסיס של מינוי מתחדש ,שנועד לחסוך לך זמן ,מאמץ וסיכון על ידי הארכה אוטומטית של
המינוי שלך לפני שתוקפו פג .על ידי רכישת מוצר על בסיס מינוי מתחדש ,אתה מסכים שהמינוי שלך ניתן לחידוש אוטומטי
לתקופות חידוש עוקבות ,ואתה מאשר ומתיר באופן מפורש ל RIME-לחייב את אמצעי התשלום הנבחר שלך עבור דמי חידוש
המינוי בכל פעם ,עד שאתה )או במקרה של מינוי שניתן כמתנה ,אתה או מקבל המתנה( תבטל את המינוי או עד שRIME-
תפסיק להפעיל את החידוש והחיוב האוטומטיים עבור המינוי .עבור כל חידוש אוטומטי של מינוי על מוצר שרכשת ,תישלח
אליך הודעה בדואר אלקטרוני לפחות פעם אחת ,לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת לנו בהקשר למזהה  BlackBerryשלך
) ,(BlackBerry IDכדי להזכיר לך על מועד החידוש המתקרב ,לפני שהמינוי שלך יחודש .יש לך שליטה מלאה במינוי שלך
ואתה יכול לבטל את החידוש האוטומטי שלך בכל עת .אישור ההזמנה שלך והודעת דואר אלקטרוני על האישור יכללו הוראות
כיצד לבטל את החידוש האוטומטי של המינוי שלך .שים לב :אם תבטל את המינוי שלך על מוצר מסוים ,יהיה עליך לחדש את
המינוי שלך באופן ידני כדי למנוע הפרעה ליכולת הגישה שלך למוצר.

3.3

כל החיובים עבור רכישות יחויבו כנגד אמצעי התשלום שבחרת ב RIME Store-הרלוונטית .אם ברצונך לשנות את אמצעי
התשלום שלך ,תוכל לעשות זאת בתפריט ) Payment Optionsאפשרויות תשלום( ב.RIME Store-

.4

תנאי רישיון ספק

4.1

בדומה להפצה בחינם באמצעות  ,RIME Storeגם רכישה של מוצרי תוכן או תוכנה אינה מקנה לך בעלות על המוצר .יש לך
זכות להשתמש בעותקים של מוצרי תוכן ותוכנה שאתה רוכש בכפוף ובהתאם לתנאים של כל הסכמי רישיון למשתמש קצה,
כללים או תנאים אחרים הנכללים עם המוצר )להלן" :תנאי רישיון ספק"( .ה BBSLA-מגדיר את התנאים החלים בהיעדר
תנאי רישיון ספק .תנאי רישיון ספק מסוימים עשויים להיות כלולים בכללים עבור שירות מסוים .למשל ,אם אתה רוכש השכרה
של סרט ,עשויות לחול הגבלות בהקשר לזמן שבו עליך להתחיל לצפות בסרט )למשל ,תוך  30יום מהרכישה( ,ומרגע
שתתחיל לצפות בסרט ,עשויות לחול הגבלות על הזמן שבו עליך לסיים את הצפייה בסרט )למשל ,תוך  24שעות( .ייתכנו גם
הגבלות בהקשר לדגמים של מכשירים שבהם אתה יכול לצפות בסרט או על כמה מכשירים שונים .הנך מאשר ומסכים
שיכולתך לגשת או להשתמש במוצרים כאלה עשויה להסתיים באופן אוטומטי ,ללא משלוח הודעה נוספת אליך ,בהתאם
לתנאי רישיון ספק הישימים.

.5

סיכון וגיבויים

5.1

אלא אם נאמר אחרת בתנאי רכישה אלה ,הסיכון של אובדן או נזק למוצרים של  RIME Storeולמוצרי  App-Inעובר מ-
 RIMEאליך ומספק המוצר אליך ,בהתאמה ,בעת ההורדה .בדומה לתכנים מופצים אחרים של מוצרים ,מרגע שהורדת מוצר

כלשהו האחריות עליו עוברת אליך ,ולא תהיה ל RIME-ולחברות המסונפות אליה ולספק המוצר כל חבות אליך בגין כל הפסד,
הרס או נזק לחומרים כאלה .עליך לגבות את המוצרים שלך .המאגר שלך ב) RIME Store-להלן ("rldMy Wo" :מאפשר לך
להסיר את ההתקנה או להתקין מחדש תוכנות ופריטי צד שלישי מסוימים על המכשיר הנייד שלך ,בהתאם למפורט בכללים
שיחולו באותה עת על  ,My Worldשעשויים להשתנות מעת לעת.
.6

מדיניות ההחזרה של  ,RIMEתמיכה ב RIME Store-ותמיכה במוצרים

6.1

כל הרכישות כפופות למדיניות ההחזרה של  ,RIMEאותה ניתן לראות בכתובת http//:www.blackberry.com/legal/rime-
 ,store-refund-policyכפי שהיא מתעדכנת מעת לעת.

6.2

לפרטים על שירותי התמיכה הקיימים עבור  RIME Storeועבור בעיות בהורדה ,עיין בדף התמיכה באתר RIME Store
הרלוונטי .ספקי מוצרים אחראים למתן אחריות ותמיכה למוצרים שלהם.

6.3

התנאים של ה BBSLA-הקשורים למוצר כלשהו ,לרבות אלה הקשורים לסוגי מוצרים כגון תוכנה ,שירותי  ,RIMפריטי צד
שלישי ושירותי צד שלישי ,חלים על רכישות המוצרים שלך .מבלי להגביל את האמור לעיל ,הרישיון ,הפרטיות ,הייצוא,
האחריות ,תניות הפטור ,ההחרגות והגבלות החבות המוגדרים ב ,BBSLA-החלים על תוכנה ,שירותי  ,RIMפריטי צד שלישי
ושירותי צד שלישי ,חלים על מוצרים שאתה רוכש שהינם תוכנה ,שירותי  ,RIMפריטי צד שלישי ושירותי צד שלישי .ההגבלות,
ההחרגות ותניות הפטור ב BBSLA-יחולו על ספקי השירותים של ) IMERלרבות ,ללא הגבלה ,ספקי שירותים הקשורים
לעיבוד תשלומים( עד למידה המרבית המותרת על פי החוק הישים.

.7

אישורים ותשלומי מכס

7.1

ייתכן שתהיה כפוף ואחראי לתשלומי מכס ו/או מיסי יבוא כאשר תוריד את המוצרים .אתה חייב לשלם כל סכום נוסף כזה עבור
תשלומי מכס או מיסי יבוא .עליך ליצור קשר עם משרד המכס המקומי שלך בתחום השיפוט הרלוונטי לקבלת מידע נוסף על
כללי מדיניות או תשלומי מכס ישימים.

7.2

עליך להשיג ,על חשבונך ,כל רישיון או הסכמה מכל ממשלה או רשות אחרת הנדרשים לצורך הרכישה או לצורך שימושך
במוצרים ,ולפי הצורך ,לספק את האישורים הרלוונטיים ל RIME-על פי דרישתה .אי עמידה בדרישה זו לא תקנה לך את
הזכות להימנע מתשלום או לדחות את התשלום עבור המוצר .אתה תחויב בכל הוצאה או חיוב נוסף שייגרמו לRIME-
כתוצאה מאי עמידתך בתנאי סעיף זה .מוצרים עשויים להיות כפופים לחוקים ולתקנות החלים על יבוא ,יצוא ובקרת שימוש
באזור )טריטוריה( או בתחום שיפוט רלוונטי אחר שבו המוצרים מסופקים לך ,שממנו אתה מייצא את המוצרים ,שאליו אתה
מייבא את המוצרים או שבו אתה משתמש במוצרים .הנך אחראי לציות לחוקים ולתקנות הללו ואתה מצהיר ומתחייב שלא
תפר אותם .בנוסף לכך ,הנך מסכים לפצות את  RIMEואת ספקי השירות של  RIMEבאופן מלא בגין אי עמידתך בתנאי סעיף
זה.

.8

נתונים אישיים ופרטיותך

8.1

בנוסף למידע שלגביו כבר הסכמת ,בכפוף ל ,BBSLA-ש RIME-רשאית לעבד כדי להשלים ולספק את הרכישות שלךRIME ,
רשאית לעבד את חשבון אמצעי התשלום המאושר שלך ופרטים אחרים ,כגון מספר כרטיס אשראי ,כתובת לחיוב ,מידע על
ספק שירות זמן אוויר ,מידע על מוצרים שהורדת ורכשת ומידע מזהה על המכשיר ונתוני משתמש רלוונטיים אחרים ,כגון
מיקומך בזמן הרכישה )להלן" :נתוני תשלום"( .אתה מסכים ש RIME-רשאית להשיג מידע כזה בין באופן ישיר ובין ספקי
שירות ,המספקים ל RIME-שירותי אספקה ושירותי מימוש נלווים ,חברות עיבוד תשלומים כגון  ,PayPalחברות כרטיסי
אשראי או ,במקרה של עסקה המחויבת דרך ספק שירות סלולרי ,הכפופה לתנאי רכישה אלה ,מספק שירות זמן האוויר שלך,
לפי המקרה .אתה מסכים ש RIME-תספק את נתוני התשלום שלך לחברות המקבלות את התשלום ) ,(MoRלחברות עיבוד
תשלומים או לישויות אחרות ,כפי שנדרש באופן סביר כדי לממש את הרכישה ושירותים נלווים .במקרים מסוימים שבהם כבר
סיפקת לגורם צד שלישי המקבל את התשלום את נתוני כרטיס האשראי שלך ,ייתכן שתישאל האם צד שלישי כזה רשאי
לספק מידע זה ל RIME-לצורכי שימוש במקרים שבהם  RIMEהיא החברה שמקבלת את התשלום עבור הרכישות שלך .אם
 RIMEתקבל מידע כזה ,היא תשתמש בו כפי שיידרש באופן סביר כדי לממש את הרכישות שלך בהתאם לתנאי רכישה אלה.

8.2

מידע אישי שמעובד על ידי  ,RIMEהחברות המסונפות אליה וספקי השירות שלה יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות של
) RIMאשר נכללת במסמך זה על ידי הפנייה ושבה ניתן לעיין בכתובת  www.blackberry.com/legalאו שאותה ניתן להשיג
על ידי פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת  .(legalinfo@rim.comעיבוד כזה עשוי לכלול שירותי אספקה ושירותי מימוש נלווים
הקשורים לרכישות שלך ,כגון אספקת ההזמנה שלך ,גביית תשלום ,הודעה על סטטוס ההזמנה שלך ,עדכונים או חידוש
המינוי על מוצרים )לפי הצורך( ,שיפור  RIME Storeואספקת שירות אפקטיבי ללקוח ,אכיפת הגבלות רישיון ,תשלום מסים
ישימים ,אימות זהות וביצוע בדיקות אשראי ,חקירה ומניעה של מעשי הונאה ,וציות לדרישות חוקיות ורגולטוריות או כמותר על
פי חוק .נתוני תשלום ניתנים לעיבוד על ידי  RIMEאו מטעמה בתוך המדינה או מחוץ למדינה שבה אתה ממוקם ,כולל אך
ללא הגבלה בקנדה ,ארצות הברית ,בריטניה ,סינגפור או ארצות אחרות בהן קיימים מתקנים המופעלים על ידי או מטעם RIM
 Group of Companiesאו על ידי ספק השירות הישים .אם הנך תושב של ה) European Economic Area-האזור הכלכלי

האירופי( או של כל מדינה שבה נדרשת הסכמה להעברת נתונים אישיים מחוץ לאותו תחום שיפוט ,אזי אתה מסכים בזאת
לעיבוד כזה.
.9

מידע נוסף

9.1

לנתוני התקשרות ומידע נוסף על  ,RIMEעיין בכתובת .http://www.blackberry.com/legal/rime

