
 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS A BBSLA RIME ÁRUHÁZAKRA VONATKOZÓ VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEIHEZ 

1. A FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA 

1.1 A BlackBerry Megoldás licencszerződése („BBSLA”) a RIME áruházakban elérhető összes (ingyenes és fizetős) 
Ajánlatra érvényes. Jelen kiegészítés azon további vásárlási feltételeket (“Vásárlási feltételek”)  szabályozza, 
amelyek bármely olyan Ajánlat megvásárlására vonatkoznak, amely tranzakció (együttesen “Vásárlások”  valamint 
a vásárlásra, mint cselekvési folyamatra vonatkozóan "Vásárlás" vagy "Vásárolt") esetében a RIME a bejegyzett 
forgalmazó (vagy annak ügynöke). A RIME jelentése: Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion 
E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., vagy más olyan RIM társult vállalkozás, amelyet 
a  http://www.blackberry.com/legal/rime oldal az Ön joghatóságára vonatkozóan az ajánlatok forgalmazójaként 
azonosít. Egy RIME áruházban vagy azzal kapcsolatos kommunikációban a ‘BlackBerry Commerce’ –re történő 
hivatkozás jelen Vásárlási feltételek vonatkozásában a RIME-re való hivatkozást jelenti. A jelen kiegészítésben 
szereplő olyan nagybetűvel írt fogalom, amelyet a jelen kiegészítés nem határoz külön meg, a BBSLA szerinti 
jelentéssel bír. Ha még nem rendelkezik az Ön joghatóságára vonatkozó BBSLA dokumentummal, megtalálhatja azt 
a www.blackberry.com/legal oldalon.  

1.2 JELEN KIEGÉSZÍTÉS ÖN, A VÁSÁRLÓ (ERRE VONATKOZIK AZ “ÖN” HIVATKOZÁS) ÉS A RIME 
KÖZÖTTI KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁSSÁ VÁLIK, AMINT  A LENTI “EGYETÉRTEK” 
GOMBRA KATTINT, ÉS MINDEN EZUTÁN KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSRA IS ÉRVÉNYES  MINDADDIG, 
AMÍG A RIME NEM TÁJÉKOZTATJA ARRÓL, HOGY A JÖVŐBELI VÁSÁRLÁSOKRA ETTŐL ELTÉRŐ 
FELTÉTELEK VONATKOZNAK. HA NEM KÉSZÜLT FEL JELEN KIEGÉSZÍTÉS ELFOGADÁSÁRA (VAGY 
A VÁSÁRLÁSOKRA VONATKOZÓ BÁRMELY JÖVŐBELI KIEGÉSZÍTÉS ELFOGADÁSÁRA), NEM 
HAJTHATJA VÉGRE A VÁSÁRLÁST. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN A JELEN VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 
EGY PÉLDÁNYÁT (AMELY, A www.blackberry.com/legal OLDALON TALÁLHATÓ)  SAJÁT 
PÉLDÁNYAKÉNT KINYOMTATNI.    

1.3 JELEN VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL AZT IS KIJELENTI, ÉS A RIME FELÉ 
SZAVATOLJA, HOGY AZ ÖN JOGHATÓSÁGA SZERINTI NAGYKORÚSÁGI KORHATÁRT TÚLLÉPTE.  

1.4 Egy Ön által beküldött megrendelés olyan, a RIME részére adott vételi ajánlatot jelent, amely egy Ajánlatnak a 
BBSLA jelen kiegészítés szerint módosított feltételei szerinti megvásárlására vonatkozik, és a RIME Elfogadásától 
függ. Egy adott Vásárlásra vonatkozó szerződés elfogadása az alábbiak közül a korábbi bekövetkezésekor jön létre: 
(a) Ön által fizetett Vásárlás ellenértékének RIME általi befogadása; és (b) a RIME Önnek küldött rendelés-
visszaigazolása, amely egyben feljogosítja az Ajánlat letöltésére vagy egyéb elérésére. A Vásárlási feltételek minden 
Ajánlatra vonatkozóan külön megállapodást képeznek Ön és a RIME között, és egy Ajánlat hibája vagy hiányossága 
nem jogosítja fel más Ajánlatra vonatkozó Vásárlásának visszamondására, függetlenül attól, hogy egy időben 
rendelte meg őket vagy nem.    

1.5 Tudomásul veszi, hogy a RIME a Vásárlás során, és az In-App Termékeket kivéve az Ajánlat Önhöz történő 
kiszállításánál az Ajánlatot tévő Eladó ügynökeként tevékenykedik. A RIME az Ajánlatot a letöltést elérhetővé téve 
szállítja le Önnek az Ajánlatot BlackBerry Handheld Software-ére, vagy részére más módon teszi elérhetővé. 
Tudomásul veszi továbbá, hogy az In-App Termékeket a RIME kiszolgálója nem tárolja és azokat a RIME áruház 
nem forgalmazza, és az ezen In-App Termékeket forgalmazó Eladó felelős e termékek Önhöz történő leszállításáért, 
nem pedig a RIME.  

1.6 A RIME saját mérlegelés szerint visszautasíthatja megrendelését (kötelezettség nélkül). Ebben az esetben semmilyen 
költséget nem terhelnek Önre, illetve a megadott fizetési mód szerint nem vonnak le, illetve a RIME minden korábbi 
összeget visszatérít, amelyet Ön ezért az Ajánlatért fizetett.   

1.7 Kifejezi egyetértését azzal, hogy csak saját személyes felhasználás céljából Vásárol és nem további értékesítés 
céljára.  

1.8 A Vásárlások vonatkozásában, a BBSLA szerinti, egy RIME áruházra vonatkozó előzetes értesítés nélkül végzett 
frissítésre, változtatásra és kiigazításra vonatkozó jogok magukba foglalják az árváltoztatás és a vásárlási feltételek 
változtatási jogát is, beleértve a RIME áruházakhoz és a BlackBerry fizetési szolgáltatást használó RIME által 



 

 

feldolgozott In-App Termékek tranzakcióihoz kapcsolódó feltételeket is, feltéve, hogy ezek a változtatások csak 
olyan rendelésekre vonatkoznak, amelyek a változtatás időpontjában még nem kerültek Elfogadásra. Nincs 
árvédelem, és ha úgy dönt, hogy egy a változtatáskor még nem Elfogadott rendelését nem vonja vissza, beleegyezik 
abba, hogy az Ajánlat a módosított vagy megváltoztatott leírással vagy árral kerül leszállításra, és arra a módosított 
feltételek vonatkoznak.   

1.9 A RIME a vonatkozó jogszabályok szerinti időszakra megőrizheti a tranzakciókkal kapcsolatos dokumentumokat. 
Nyomtassa ki a RIME áruházon keresztüli Vásárlásával kapcsolatos összes dokumentumot. Írásos kérésére a RIME 
is valószínűleg tud Önnek adni egy példányt ezen dokumentumokból, de ezt garantálni nem tudja.  

2. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

2.1 A RIME fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze Tartózkodási helyét és a Fizetési adatait (fogalom-
meghatározásokat lásd lent), és hogy további lépéseket is tegyen a személyazonosságának igazolásának érdekében, 
vagy a csalás vagy lopás elleni védekezés és annak felderítése érdekében.  

2.2 Az Ön felelőssége, hogy a RIME áruház eléréséhez és/vagy az Ajánlatok kifizetésekor használt összes jelszava 
biztonságos legyen, és hogy a BBSLA jelszavakra vonatkozó előírásai teljesüljenek, amikor azokat Vásárláskor 
használja. Ha egyszer megadta jelszavát, a Vásárláshoz a fizetési beállításainál megadott jelszó újrakérési 
időtartamig nem kell azt újból megadnia. Ha szeretné, hogy minden Vásárlás előtt jelszót kérjen a rendszer, 
változtassa ennek megfelelően meg a fizetési beállításokat.  

2.3 A RIME áruházon keresztül elérhető Ajánlatok olyan magánszemélyeknek szólnak, akik rendelkeznek a megfelelő 
képességekkel a kért információ rendelkezéseinek jogilag érvényes elfogadásához, és egy kötelező érvényű és 
érvényesíthető szerződés kötéséhez. Belegyezik abba, hogy pénzügyileg és más módon is felelős a RIME áruház 
használata során végzett tevékenységéért, valamint az Ön bejelentkezési adataink más által történő használatáért is, 
beleértve de nem korlátozva a kiskorúakra, és kötelezi magát arra, hogy a RIME áruház Ön neve alatt, vagy az Ön 
fiókját jogosan használó más személy által történő minden használatát, és a Vásárlásokat ellenőrzi.  

2.4 A RIME fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlási feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez és/vagy 
betartatásához szerinte elvárható szükséges vagy megfelelő lépéseket megtegye, beleértve a vonatkozó adók 
hatóságoknak történő, vagy az Ajánlatot értékesítő Eladónak járó díjak megfizetését (beleértve ebbe, de nem 
korlátozva arra, hogy a RIME jogosult bármely, az Ajánlat Ön általi használatával, és/vagy harmadik félnek az Ön 
jogosulatlan és/vagy harmadik fél jogait sértő használatával kapcsolatos  jogi perben együttműködni). Beleegyezik 
abba, hogy a RIME kötelezettség nélkül jogosult bármely Önt érintő adat átadására az adó vagy rendőrségnek  
és/vagy harmadik fél részére, amennyiben a RIME úgy ítéli meg, hogy ez kellőképpen szükséges vagy indokolt a 
jelen Vásárlási feltételek bármely részének betartatásához és/vagy ellenőrzéséhez (beleértve, de nem korlátozva arra, 
hogy a RIME jogosult bármely, az Ajánlat használatával, és/vagy harmadik félnek az Ön jogosulatlan és/vagy 
harmadik fél jogait sértő használatával kapcsolatos  jogi perben együttműködni).  

3. ÁR, ADÓK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1 Az Ajánlatokért fizetendő árat az adott vásárlást megerősítő képernyő mutatja az Elfogadás időpontjában, és ezeket a 
RIME által megfelelően meghatározott vonatkozó adók terhelik. A megadott fizetési móddal a rendelés 
Elfogadásának időpontjában terheljük az árat és az adókat. EZEN ÖSSZEGEK KIFIZETÉSE AZ ÖN 
FELELŐSSÉGE. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy nem jár visszatérítés, ha egy Ajánlat Vásárlása után annak 
csökken az ára, vagy egy Ön által Vásárolt Ajánlat később promóciós akcióban veszt részt. Ha úgy érzi, hogy a 
megadott fizetési módon keresztül helytelenül terheltük meg számláját, kérjük, a Vásárlástól számított 30 napon 
belül értesítse a RIME áruház ügyfélszolgálatát az alábbi címen: 
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic. 

3.2 Néhány Ajánlat automatikusan megújuló előfizetéseken keresztül érhető el, amelynek célja, hogy Önnek időt és 
energiát takarítson meg, és csökkentse kockázatát azáltal, hogy előfizetését a lejárat előtt automatikusan 
meghosszabbítja. Egy automatikusan megújuló előfizetés vásárlásakor beleegyezik abba, hogy az előfizetése az 
újabb, egymást követő periódusokra automatikusan megújul, és kifejezetten felhatalmazza és megbízza a RIME-t, 
hogy minden megújítási díjat a megadott fizetési módra terheljen mindaddig, amíg vagy Ön (vagy ajándék 
előfizetések esetén Ön vagy a megajándékozott) fel nem mondja a szerződést, vagy a RIME állítja le az előfizetés 
automatikus megújítását és számlázását. Minden Ön által megvásárolt automatikusan megújuló Ajánlat esetében 



 

 

legalább egy emlékeztető levelet küldünk a BlackBerry azonosítójával megadott elektronikus levélcímére, amely 
emlékezteti Önt a közelgő megújításra annak megtörténte előtt. Így teljes mértékben figyelemmel kísérheti 
előfizetését, és bármikor lemondhatja az automatikus megújítást. A rendelési visszaigazolás és a visszaigazoló 
elektronikus levél tartalmazza az előfizetés automatikus megújításának lemondására vonatkozó információkat. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben egy adott Ajánlat előfizetését leállítja, egyedileg kell megújítania 
előfizetését, hogy megelőzze az Ajánlat elérésének felfüggesztését.  

3.3 A Vásárlások összes díját az adott RIME áruháznál Ön által meghatározott fizetési módon keresztül számlázzuk. 

4. ELADÓI LICENCFELTÉTELEK  

4.1 A RIME áruház által szabadon terjesztett Tartalom és szoftver Ajánlatok Vásárlásával a jogcímátruházás nem 
történik. Ön jogosult az Ön által Vásárolt Tartalom és szoftver Ajánlatok másolatának használatára az adott 
végfelhasználói licencszerződés rendelkezéseinek, vagy az Ajánlathoz kapcsolódó bármely más szabály és feltétel 
(“Eladói licencfeltételek”) betartása mellett. A BBSLA meghatározza azon feltételeket, amelyek az Eladói 
licencfeltételek hiányában érvényesek. Néhány Eladói licencfeltétel egy bizonyos szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó szabályok közé is be lehet építve. Például ha Ön egy filmkölcsönzést Vásárol, lehetnek időkorlátok amin 
belül el kell kezdenie nézni a filmet (például a Vásárlástól számított 30 napon belül) és a film elkezdés után lehetnek 
annak befejezésére vonatkozó korlátok (pl. 24 órán belül). A film lejátszására használt eszközre, vagy azok számára 
vonatkozó korlátozás is lehet. Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az ilyen Ajánlatok hozzáférési lehetősége 
előzetes értesítés nélkül, az adott Eladói licencszerződésnek megfelelően automatikusan megszűnhet,  

5. KOCKÁZATOK ÉS BIZTONSÁGI MÁSOLATOK 

5.1 Amennyiben a jelen Vásárlási feltételek másként nem rendelkeznek, a RIME áruházak Ajánlatainak és In-App 
termékek letöltésével azok elvesztésének vagy károsodásának kockázata is átszáll Önre a RIME-től ill. az Ajánlat 
Eladójától. Mint az Ajánlatok egyéb terjesztése esetén, amint letölt egy Ajánlatot, azért Ön válik felelőssé, és sem a 
RIME sem annak kapcsolt vállalatai, vagy az Ajánlat Eladója nem tartozik Önnek felelősséggel az ilyen anyagok 
bármilyen elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy károsodásáért. A megvásárolt Ajánlatairól készítsen biztonsági 
másolatot. Az Ön RIME áruház által biztosított tárhelye (“My World”) lehetőséget ad bizonyos programok és 
harmadik fél termékeinek hordozható eszközéről történő eltávolítására ill. az újratelepítésre a MyWorld aktuálisan 
érvényes részletes szabályai szerint, amely időről időre változhat.  

6. A RIME VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA, A RIME ÁRUHÁZ ÉS TERMÉKEK TÁMOGATÁSA 

6.1 Minden Vásárlásra a RIME visszavásárlási szabályzata érvényes, amely http://www.blackberry.com/legal/rime-
store-refunds-policy címen érhető el, és időről időre változhat. 

6.2 Kérjük látogasson el az adott RIME áruház támogatási weboldalára az ott elérhető támogatási szolgáltatások és 
egyéb letöltéssel kapcsolatos kérdések eléréséhez. Az Ajánlat Eladója felelős az Ajánlathoz tartozó garanciákért és 
támogatásért.  

6.3 A BBSLA BÁRMELY AJÁNLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSA, BELEÉRTVE AZ ALÁBBI JELLEGŰ 
AJÁNLATOKAT, MINT SZOFTVER, RIM SZOLGÁLTATÁS, HARMADIK FÉL TERMÉKEI ÉS 
SZOLGÁLTATÁSAI, ÉRVÉNYES AZ ÖN AJÁNLATVÁSÁRLÁSÁRA IS. A FENT LEÍRTAK 
KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A BBSLA SZOFTVERRE, RIM SZOLGÁLTATÁSRA, HARMADIK FÉL 
TERMÉKEIRE ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ LICENC, TITOKTARTÁSI, EXPORT ÉS 
GARANCIÁLIS ELŐÍRÁSAI, VALAMINT FELELŐSSÉGKIZÁRÁSAI ÉS KORLÁTOZÁSAI AZ ÖN ÁLTAL 
VÁSÁROLT SZOFTVER, RIM SZOLGÁLTATÁS, HARMADIK FÉL TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI 
JELLEGŰ AJÁNLATOKRA IS ÉRVÉNYESEK. A BBSLA KORLÁTOZÁSAI, KIZÁRÁSAI ÉS 
FELELŐSSÉGKIZÁRÁSAI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB 
MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK A RIME SZOLGÁLTATÓIRA IS (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A 
FIZETÉSI FOLYAMATTAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÓKRA).  



 

 

7. ENGEDÉLYEZÉS ÉS VÁM  

7.1 Lehetséges, hogy vámot és/vagy egyéb behozatali díjakat kell az Ajánlat letöltésekor fizetnie, amiért Ön a felelős. 
Bármely ilyen pótlólagos vám vagy behozatali díjat Önnek kell megfizetni. Lépjen kapcsolatba a vonatkozó 
joghatóság helyi vámszerveivel, az alkalmazandó vámelőírásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért.  

7.2 Saját költségén kell beszereznie az Ajánlat megszerzéséhez vagy használatához szükséges bármely kormányzati 
vagy hatósági engedélyt vagy licencet, és amennyiben szükséges ezt kérésre a RIME felé igazolnia is kell. Ennek 
elmulasztása nem jogosítja fel Önt az Ajánlat ellenértéke kifizetésének visszatartására vagy késleltetésére. 
Amennyiben Ön nem tartja be jelen szakasz rendelkezéseit, a RIME minden ezzel kapcsolatos kiadását vagy 
költségét Önnek kell fizetnie. Az Ajánlatokra különböző kiviteli, behozatali vagy használati szabályok 
vonatkozhatnak ott vagy más vonatkozó joghatóság szerint, ahova Ön a leszállítást kéri, ahonnan kihozza az 
Ajánlatot, beviszi az Ajánlatot, vagy ahol azt használja. Az Ön felelőssége ezen szabályoknak való megfelelés, és 
szavatol azért, hogy nem fogja őket megszegni. Beleegyezik továbbá, hogy a jelen szakasz be nem tartásából fakadó 
károkért a RIME-t és a RIME szolgáltatóit teljes mértékben kártalanítja.    

8. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM 

8.1 A BBSLA szerint már elfogadott, a RIME által a Vásárlás lebonyolításához szükséges adatok kezelésén túl, a RIME 
kezelheti az Ön fizetési módjának, fiókjának adatait és további részleteket, mint hitelkártya száma, számlázási cím, 
mobilszolgáltató adati, adatok a letöltött és megvásárolt Ajánlatokról, készülékazonosító adatok és a felhasználó 
további részletes adati, mint pl. földrajzi elhelyezkedése a vásárlás időpontjában (“Fizetési adatok”). Beleegyezik 
abba, hogy a RIME ezekhez az adatokhoz akár közvetlenül, akár a RIME-nek szállítói illetve kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóin, fizetési lebonyolítókon (pl. PayPal), hitelkártya társaságokon vagy az ezen 
Vásárlási feltételek hatálya alá tartozó mobilszolgáltatón keresztüli tranzakciónál a mobilszolgáltatón keresztül 
hozzájusson. Hozzájárul ahhoz, hogy a RIME az Ön Fizetési adatait harmadik félnek, bejegyzett értékesítőnek,  
fizetési szolgáltatónak vagy más szervezeteknek átadja, amennyiben ez a Vásárlás  és a kapcsolódó szolgáltatások 
lebonyolításához indokoltan szükséges. Néhány esetben, amikor Ön hitelkártya adatait előzetesen egy harmadik fél 
bejegyzett értékesítő rendelkezésére bocsátotta, megkérdezi Önt a rendszer, hogy ez a szolgáltató átadhatja-e a RIME 
részére ezen adatokat, amikor a RIME a bejegyzett értékesítő egy adott Vásárlás esetén. Ha a RIME megkapja ezen 
fizetési adatokat, azokat a jelen Vásárlási feltételeknek megfelelően a Vásárlás lebonyolításhoz szükséges mértékben 
használja fel.  

8.2 A RIME, kapcsolt vállalatai és szolgáltatói által feldolgozott személyes adatokat a RIM adatvédelmi szabályzatának 
megfelelően kezelik (amely itt hivatkozásként beillesztésre került és a www.blackberry.com/legal címen érhető el, 
vagy a legalinfo@rim.com címen igényelhető). Az adatok feldolgozása magába foglalhatja az Ön megrendelésével 
kapcsolatos kiszállítási és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is, mint pl. a rendelés leszállítása, fizetés átvétele, 
értesítés a rendelés státuszáról, Ajánlatok előfizetése frissítésének vagy megújításának rendezése (amennyiben 
esedékes), RIME áruház fejlesztése és hatékony ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, licenckorlátozások 
betartatása, a vonatkozó adók befizetése, beazonosítási vizsgálat és hitelvizsgálat, tisztességtelen magatartás 
megelőzése és kiderítése, jogszabályi előírásoknak való megfelelés, illetve amit a jogszabályok megengednek. A 
Fizetési adatokat a RIME vagy meghatalmazottja az Ön országán belül vagy kívül is kezelheti, beleértve, de nem 
korlátozva a következőkre, Kanada, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Szingapúr, vagy további országok, ahol 
a RIM vállalatcsoportnak vagy megbízottjának, vagy az adott szolgáltatónak telephelye van. Amennyiben Ön az 
Európai Gazdasági Térségben, vagy bármely  olyan országban lakik, ahol engedélyt kell adni a személyes adatok 
joghatóságon kívülre történő továbbításához, Ön ebbe belegyezését adja.  

9. TOVÁBBI ADATOK 

9.1 Kapcsolattartási adatok és a RIME-vel kapcsolatos további információ a http://www.blackberry.com/legal/rime 
oldalon található.  


