ACT ADIŢIONAL LA TERMENII DE ACHIZIŢIE AI BBSLA PENTRU MAGAZINELE RIME
1.

OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1.1

Acordul de Licenţă BlackBerry Solution (“BBSLA”) se aplică în cazul tuturor activităţilor de distribuţie (gratuite şi
cu plată) realizate prin intermediul Magazinelor RIME. Acest Act adiţional stabileşte termenii şi condiţiile
suplimentare de achiziţie (“Termeni de achiziţie”) aplicabile pentru orice achiziţie a unei oferte pentru care RIME
este comerciantul oficial (sau agent al comerciantului oficial) în cazul tranzacţiei (denumite colectiv “Achiziţii” şi
acţiunea de efectuare a unei achiziţii “Achiziţie” sau “Achiziţionat”). RIME înseamnă Research In Motion ECommerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., sau orice
astfel de filială RIM care poate fi identificată la adresa http://www.blackberry.com/legal/rime ca distribuitor al
ofertelor în jurisdicţia dumneavoastră. O trimitere la ‘BlackBerry Commerce’ în cadrul unui Magazin RIME sau al
unei comunicări conexe reprezintă, în sensul acestor Termeni de achiziţie, o referinţă la RIME. Orice termen cu
majusculă din cadrul acestui Act adiţional care nu este definit în cadrul acestui document va avea sensul stabilit în
BBSLA. Dacă nu deţineţi deja o copie a BBSLA pentru jurisdicţia dumneavoastră, puteţi găsi una la
www.blackberry.com/legal.

1.2

PREZENTUL ACT ADIŢIONAL DEVINE UN ACORD OBLIGATORIU ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ,
CUMPĂRĂTORUL (TRIMITERILE LA “DUMNEAVOASTRĂ” SAU “AL DUMNEAVOASTRĂ” FIIND
INTERPRETATE CA ATARE), ŞI RIME ÎN MOMENTUL ÎN CARE DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE
ACORD CU PREZENTUL ACT ADIŢIONAL FĂCÂND CLICK PE BUTONUL ‘SUNT DE ACORD’ DE MAI
JOS, ŞI SE APLICĂ ÎN CAZUL TUTUROR ACHIZIŢIILOR ULTERIOARE CU EXCEPŢIA ŞI PÂNĂ ÎN
MOMENTUL CÂND RIME INDICĂ FAPTUL CĂ SE APLICĂ TERMENI DIFERIŢI PENTRU O ACHIZIŢIE
ULTERIOARĂ. DACĂ NU SUNTEŢI PREGĂTIŢI SĂ ACCEPTAŢI ACEST ACT ADIŢIONAL (SAU ORICE
ALT ACT ADIŢIONAL ULTERIOR ÎN PRIVINŢA ACHIZIŢIILOR LA CARE SE APLICĂ ASTFEL DE ACTE
ADIŢIONALE), NU AVEŢI PERMISIUNEA DE A REALIZA O ACHIZIŢIE. VĂ RUGĂM SĂ FACEŢI O
COPIE LA IMPRIMANTĂ A ACESTOR TERMENI DE ACHIZIŢIE (CARE POT FI CONSULTAŢI LA
ADRESA www.blackberry.com/legal) PENTRU EVIDENŢELE DUMNEAVOASTRĂ.

1.3

ACCEPTÂND ACEŞTI TERMENI DE ACHIZIŢIE, DECLARAŢI ŞI GARANTAŢI FAŢĂ DE RIME FAPTUL
CĂ AVEŢI O VÂRSTĂ MAI MARE DECÂT VÂRSTA MAJORATULUI ÎN TEMEIUL LEGILOR DIN
JURISDICŢIA DUMNEAVOASTRĂ.

1.4

O comandă transmisă de către dumneavoastră constituie o ofertă din partea dumneavoastră către RIME de a
achiziţiona o ofertă în condiţiile BBSLA, după cum a fost modificat prin prezentul Act adiţional, iar aceasta este
supusă Aprobării de către RIME. Aprobarea unui contract pentru o anumită Achiziţie are loc (a) în momentul
acceptării de către RIME a plăţii dumneavoastră pentru Achiziţie; şi (b) în momentul furnizării de către RIME a unei
confirmări a comenzii dumneavoastră, permiţându-vă astfel să descărcaţi sau să accesaţi în alt mod oferta. Termenii
de achiziţie constituie un contract separat între dumneavoastră şi RIME pentru fiecare ofertă, iar orice lipsuri sau
deficienţă a oricărei oferte nu vă conferă dreptul de a anula Achiziţiile altor Oferte, fie acestea comandate sau nu la
aceeaşi dată.

1.5

Sunteţi de acord cu faptul că RIME acţionează în calitate de agent al Furnizorului de oferte în vederea realizării
Achiziţiei şi, exceptând Produsele In-App, în vederea finalizării livrării către dumneavoastră a ofertei. Livrarea de
către RIME a ofertelor se realizează acordându-vă permisiunea de a descărca pe, sau de a accesa în alt mod fiecare
ofertă cu ajutorul Software-ului dispozitivului dumneavoastră portabil BlackBerry. Sunteţi de acord în continuare
cu faptul că Produsele In-App nu sunt stocate pe serverele RIME şi nu sunt distribuite prin intermediul unui
Magazin RIME, iar Furnizorul de oferte pentru acele Produse In-App, şi nu RIME, este responsabil pentru livrarea
acestora către dumneavoastră.

1.6

RIME poate, la discreţia sa exclusivă, să refuze comanda dumneavoastră (fără răspundere). În acest caz, nicio plată
nu va fi percepută sau dedusă din metoda dumneavoastră autorizată de plată, în caz contrar RIME vă va rambursa
orice plată anterioară pe care dumneavoastră aţi realizat-o pentru acea ofertă.

1.7

Sunteţi de acord şi declaraţi faptul că dumneavoastră realizaţi Achiziţiile doar pentru uz personal şi nu pentru
distribuţie ulterioară.

1.8

În contextul Achiziţiilor, dreptul de a realiza actualizări, modificări şi ajustări în privinţa unui Magazin RIME,
stabilit în BBSLA, fără notificare prealabilă include şi modificările aduse preţurilor şi termenilor de achiziţie,
inclusiv termenii legaţi de Magazinul RIME şi de procesarea de către RIME a tranzacţiilor cu Produse In-App
utilizând Serviciul de Plată BlackBerry, cu condiţia ca astfel de modificări să se aplice doar în cazul comenzilor care
nu erau Aprobate în momentul modificării. Nu există o protecţie împotriva schimbării preţurilor, iar dacă optaţi să
continuaţi o comandă care nu a fost Aprobată în momentul modificării, sunteţi de acord cu faptul că oferta vă va fi
livrată în conformitate cu o astfel de descriere modificată sau cu preţul corectat şi va fi supusă termenilor de achiziţie
revizuiţi.

1.9

RIME poate păstra evidenţa documentelor privind toate tranzacţiile pentru perioade permise prin legislaţia
aplicabilă. Vă recomandăm să imprimaţi o copie a tuturor documentelor legate de Achiziţiile dumneavoastră prin
intermediul unui Magazin RIME. RIME ar putea, dar nu garantează faptul că vă poate pune la dispoziţie copii ale
unor astfel de documente la solicitarea scrisă din partea dumneavoastră.

2.

DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

2.1

RIME îşi rezervă dreptul de a verifica locaţia dumneavoastră şi Informaţiile de plată (definite mai jos) şi de a lua alte
măsuri necesare pentru validarea identificării dumneavoastră şi pentru detectarea şi protejarea împotriva fraudelor
sau furturilor.

2.2

Aveţi responsabilitatea de a da asigurări asupra faptului că toate parolele utilizaţi pentru a accesa un Magazin RIME
şi/sau pentru a realiza plăţi pentru oferte, rămân sigure, urmând să se aplice dispoziţiile din BBSLA legate de parole,
în cazul utilizării de către dumneavoastră a acestora pentru a realiza Achiziţii. După ce introduceţi parola
dumneavoastră, nu vi se va mai solicita re-introducerea acesteia pentru a realiza Achiziţii pe durata perioadei de
solicitare a parolei indicate în setările Opţiunilor dumneavoastră de plată. Dacă doriţi să vi se solicite parola pentru
fiecare Achiziţie pe care doriţi să o realizaţi, trebuie să modificaţi setarea privind solicitarea parolei din setările
Opţiunilor dumneavoastră de plată.

2.3

Ofertele disponibile prin intermediul unui Magazin RIME sunt destinate persoanelor care deţin capacitatea necesară
şi abilitatea de a consimţi legal cu privire la furnizarea informaţiilor necesare şi pentru a intra într-un contract cu
caracter obligatoriu şi executoriu. Sunteţi de acord să fiţi răspunzător financiar şi în alt mod pentru utilizarea de către
dumneavoastră a Magazinului RIME cât şi pentru utilizarea contului dumneavoastră şi a informaţiilor
dumneavoastră de autentificare de către alte persoane incluzând, fără limitare la minori, iar dumneavoastră sunteţi de
acord să supravegheaţi orice utilizare a unui Magazin RIME şi realizarea Achiziţiilor în numele şi în contul
dumneavoastră de către Utilizatorii dumneavoastră autorizaţi.

2.4

RIME îşi rezervă dreptul de a adopta măsurile pe care le consideră necesare sau adecvate în mod rezonabil pentru a
executa şi/sau verifica respectarea oricărei părţi a acestor Termeni de achiziţie, inclusiv pentru a facilita efectuarea
plăţilor taxelor aplicabile către organismele guvernamentale sau a tarifelor către Furnizorii de oferte ale căror oferte
au fost Achiziţionate de către dumneavoastră (incluzând fără limitare la dreptul RIME de a utiliza orice procedură
legală în privinţa utilizării de către dumneavoastră a ofertelor şi/sau a unei reclamaţii din partea unui terţ cu privire la
faptul că dumneavoastră utilizaţi ofertele în mod ilegal şi/sau prin încălcarea drepturilor acelui terţ). Sunteţi de acord
cu faptul că RIME are dreptul, fără obligaţii faţă de dumneavoastră, de a divulga orice informaţie cu privire la
dumneavoastră către autorităţile fiscale sau către organele de drept, oficialităţi guvernamentale şi/sau terţi în măsura
în care RIME consideră acest lucru necesar în mod rezonabil sau oportun pentru a executa şi/sau verifica respectarea
oricărei părţi a acestor Termeni de achiziţie (incluzând fără limitare la dreptul RIME de a utiliza orice procedură
legală în privinţa utilizării de către dumneavoastră a ofertelor şi/sau a unei reclamaţii din partea unui terţ cu privire la
faptul că dumneavoastră utilizaţi ofertele în mod ilegal şi/sau prin încălcarea drepturilor unui astfel de terţ).

3.

PREŢ, TAXE ŞI TERMENI DE PLATĂ

3.1

Preţurile aferente ofertelor sunt cele afişate pe ecranul de confirmare corespunzător în momentul Aprobării şi vor fi
supuse taxelor aplicabile determinate în mod rezonabil de către RIME. Din metoda dumneavoastră autorizată de
plată se vor deduce preţul şi taxele în momentul Aprobării comenzii dumneavoastră. DUMNEAVOASTRĂ
SUNTEŢI RESPONSABIL PENTRU PLATA ACESTOR SUME. Pentru claritate, nu există restituiri în cazul în
care preţurile scad după ce dumneavoastră achiziţionaţi o ofertă sau dacă apare o promoţie ulterioară pentru o ofertă
pe care aţi achiziţionat-o. În cazul în care consideraţi că metoda dumneavoastră autorizată de plată a fost incorect

tarifată sau încărcată, trebuie să notificaţi serviciul clienţi al Magazinului RIME în termen de 30 de zile de la
Achiziţia dumneavoastră la adresa https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.
3.2

Unele Oferte sunt disponibile pe baza unor reînnoiri de abonament, cu intenţia de a vă economisi timpul, efortul şi
riscul prin prelungirea automată a abonamentului dumneavoastră înainte ca acesta să expire. Prin achiziţia unei
oferte pe bază de reînnoire a abonamentului, sunteţi de acord cu faptul că abonamentul dumneavoastră poate fi
reînnoit în mod automat pentru intervale de timp succesive, iar dumneavoastră autorizaţi şi permiteţi în mod expres
ca RIME să tarifeze fiecare sumă pentru reînnoire din metoda dumneavoastră de plată selectată până când
dumneavoastră (sau, în cazul abonamentelor primite cadou, dumneavoastră sau beneficiarul cadoului) anulaţi
abonamentul sau RIME încetează reînnoirea automată şi tarifarea abonamentului. Pentru fiecare ofertă cu reînnoire
automată pe care o achiziţionaţi, veţi primi cel puţin un email la adresa de email comunicată de dumneavoastră în
legătură cu ID-ul dumneavoastră BlackBerry pentru a vă aminti cu privire la reînnoirea care se apropie înainte ca
abonamentul dumneavoastră să fie reînnoit. Aveţi control deplin asupra abonamentului dumneavoastră şi puteţi
anula reînnoirea automată în orice moment. Confirmarea comenzii dumneavoastră şi email-ul de confirmare vor
conţine instrucţiuni privind modul de anulare a reînnoirii automate a abonamentelor dumneavoastră. Vă rugăm să
reţineţi faptul că, în cazul în care întrerupeţi abonamentul dumneavoastră pentru o anumită ofertă, trebuie să vă
reînnoiţi manual abonamentul pentru a preveni întreruperea accesului la ofertă.

3.3

Toate tarifele pentru Achiziţii vor fi facturate prin metoda de plată pe care dumneavoastră aţi selectat-o în Magazinul
RIME corespunzător. Dacă doriţi să vă modificaţi metoda de plată, puteţi face acest lucru din meniul Opţiuni de
plată din cadrul Magazinului RIME.

4.

TERMENI LICENŢĂ FURNIZOR

4.1

La fel ca în cazul distribuţiei gratuite prin intermediul unui Magazin RIME, dreptul de proprietate nu se transmite
împreună cu Achiziţiile de conţinut şi ofertele software. Aveţi dreptul de a utiliza copii ale conţinutului şi ofertelor
software pe care le achiziţionaţi sub rezerva şi în conformitate cu termenii oricăror acorduri de licenţiere pentru
utilizatorii finali, norme sau alţi termeni şi condiţii incluse în ofertă (“Termeni Licenţă Furnizor”). BBSLA
stabileşte termenii care se aplică atunci când nu există Termeni de Licenţă pentru Furnizori. Anumiţi Termeni de
Licenţă pentru Furnizori pot fi incluşi în regulamentele pentru un anumit serviciu. De exemplu, dacă achiziţionaţi
opţiunea de închiriere a unui film, ar putea să existe limitări de timp privind momentul în care trebuie să începeţi să
vizionaţi filmul (spre exemplu, în termen de 30 de zile de la momentul achiziţiei) şi, după ce începeţi să vizionaţi
filmul, ar putea să existe limitări cu privire la momentul în care trebuie să încheiaţi vizionarea acestuia (spre
exemplu, în termen de 24 de ore). De asemenea, ar putea să existe limitări privind modelele de dispozitive sau
numărul de dispozitive diferite de pe care puteţi viziona filmul. Sunteţi de acord şi acceptaţi faptul că posibilitatea
dumneavoastră de a accesa sau utiliza astfel de oferte poate fi reziliată automat, fără a primi o notificare prealabilă,
în conformitate cu Termenii de Licenţă pentru Furnizori aplicabili.

5.

RISCURI ŞI COPII DE REZERVĂ

5.1

Exceptând cazurile când se prevede altfel în aceşti Termeni de achiziţie, riscul de pierdere sau de deteriorare a
ofertelor Magazinului RIMIE şi a Produselor In-App va fi transferat de la RIME şi de la Furnizorul de oferte către
dumneavoastră, în momentul descărcării. Ca şi în cazul altor distribuţii de oferte, după ce descărcaţi orice ofertă,
devine răspunderea dumneavoastră, iar RIME sau filialele acesteia, sau Furnizorul de oferte, nu vor fi răspunzători
faţă de dumneavoastră pentru orice pierdere, distrugere sau deteriorare a unor astfel de materiale. Vă recomandăm să
realizaţi copii de rezervă ale ofertelor dumneavoastră. Depozitul media al Magazinului dumneavoastră RIME (“My
World”) vă permite să dezinstalaţi şi să reinstalaţi anumite Software-uri şi Articole ale terţilor pe Dispozitivul
dumneavoastră portabil, după cum se detaliază în regulamentul curent pentru My World, care se poate modifica
periodic.

6.

POLITICA RIME PRIVIND RESTITUIRILE, ASISTENŢĂ PENTRU MAGAZINUL RIME ŞI
ASISTENŢĂ PENTRU PRODUSE

6.1

Toate Achiziţiile sunt supuse Politicii RIME privind restituirile, disponibilă la adresa
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, în forma sa actualizată periodic.

6.2

Vă rugăm consultaţi pagina de Internet pentru asistenţă aferentă Magazinului RIME corespunzător pentru serviciile
de asistenţă disponibile pentru Magazinul RIME şi pentru problemele legate de descărcări. Furnizorii de oferte sunt
răspunzători pentru garanţiile şi asistenţa aferente ofertelor acestora.

6.3

PREVEDERILE BBSLA LEGATE DE ORICE OFERTĂ, INCLUSIV CELE LEGATE DE UN TIP DE OFERTĂ
CUM AR FI SOFTWARE-UL, SERVICIILE RIM, ARTICOLE ALE TERŢILOR ŞI SERVICII ALE TERŢILOR,
SE APLICĂ ACHIZIŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ DE OFERTE. FĂRĂ LIMITAREA CELOR MENŢIONATE
MAI SUS, LICENŢA, CONFIDENŢIALITATEA, EXPORTUL, GARANŢIA, DECLINĂRILE, EXCLUDERILE
ŞI LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE STABILITE ÎN BBSLA CARE SE APLICĂ ÎN CAZUL SOFTWAREULUI, SERVICIILOR RIM, ARTICOLELOR TERŢILOR ŞI SERVICIILOR TERŢILOR SE APLICĂ
ACHIZIŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ DE OFERTE CE CONŢIN SOFTWARE, SERVICII RIM, ARTICOLE
ALE TERŢILOR ŞI SERVICII ALE TERŢILOR. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE CĂTRE LEGISLAŢIA
ÎN VIGOARE, LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DECLINĂRILE DIN CADRUL BBSLA SE VOR APLICA
FURNIZORILOR DE SERVICII AI RIME (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, FURNIZORII DE SERVICII
CARE SE OCUPĂ CU PROCESAREA PLĂŢILOR).

7.

APROBĂRI ŞI TAXE VAMALE

7.1

Aţi putea fi supus la şi responsabil pentru plata unor taxe vamale şi/sau taxe de import percepute când descărcaţi
ofertele. Orice astfel de tarife suplimentare pentru serviciile vamale şi taxe de import vor fi plătite de către
dumneavoastră. Vă recomandăm să contactaţi biroul vamal local din jurisdicţia corespunzătoare pentru informaţii
suplimentare privind politicile şi tarifele vamale aplicabile.

7.2

Va trebui să obţineţi pe cheltuiala dumneavoastră orice licenţă sau aprobare din partea oricărei autorităţi
guvernamentale sau a altei autorităţi necesară pentru achiziţia sau utilizarea ofertelor de către dumneavoastră şi, dacă
este necesar, să prezentaţi companiei RIME o astfel de dovadă, la cerere. Nerespectarea acestui fapt nu vă va permite
să reţineţi sau să întârziaţi plata pentru ofertă. Orice cheltuieli sau tarife suplimentare suportate de către RIME
datorate nerespectării de către dumneavoastră a acestei secţiuni, vor fi plătite de către dumneavoastră. Ofertele ar
putea fi supuse legilor şi regulamentelor privind exportul, importul şi controlul utilizării din cadrul teritoriului sau al
altei jurisdicţii relevante în momentul în care dumneavoastră primiţi livrarea, exportaţi ofertele din, importaţi ofertele
în sau utilizaţi ofertele. Sunteţi răspunzător pentru respectarea acelor legi şi regulamente, declaraţi şi garantaţi faptul
că dumneavoastră nu veţi face nimic pentru încălcarea acestora. În plus, sunteţi de acord cu faptul că veţi despăgubi
deplin RIME şi orice furnizori de servicii ai RIME pentru nerespectarea de către dumneavoastră a acestei secţiuni.

8.

INFORMAŢII PERSONALE ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

8.1

În plus faţă de informaţiile pentru care aţi fost de acord, în conformitate cu BBSLA, cu privire la faptul că RIME le
poate procesa pentru a finaliza şi livra Achiziţiile dumneavoastră, RIME poate procesa contul dumneavoastră pentru
metoda autorizată de plată şi alte detalii cum ar fi numărul cardului de credit, adresa de facturare, informaţiile
Furnizorului de Timpi de antenă(Airtime), informaţii cu privire la ofertele descărcate şi achiziţionate şi informaţiile
privind identificarea dispozitivului şi alte detalii de utilizator relevante cum ar fi locaţia dumneavoastră în momentul
achiziţiei (“Informaţii privind plata”). Sunteţi de acord cu faptul că RIME poate obţine astfel de informaţii fie
direct sau de la furnizorii de servicii care asigură servicii de livrare şi auxiliare către RIME, procesatori de plăţi cum
ar fi PayPal, companiile emitente de carduri de credit, sau, în cazul unor tranzacţii facturate prin intermediul unui
operator la care se aplică aceşti Termeni de achiziţie, Furnizorii dumneavoastră de Timpi de antenă (Airtime), după
caz. Consimţământul dumneavoastră pentru ca RIME să ofere Informaţiile dumneavoastră de plată către
Comercianţii oficiali, procesatorii de plăţi sau alte entităţi este solicitat în mod rezonabil pentru a facilita Achiziţia şi
serviciile auxiliare. În unele cazuri, când aţi furnizat anterior unui Comerciant oficial informaţiile privind cardul
dumneavoastră de credit, este posibil să fiţi întrebat dacă un astfel de terţ poate furniza RIME aceste informaţii
pentru a fi utilizate când RIME acţionează în calitate de Comerciant oficial pentru Achiziţiile dumneavoastră. Dacă
RIME obţine astfel de Informaţii despre plăţi, acestea vor fi utilizate în mod rezonabil necesar pentru a facilita
Achiziţia dumneavoastră în conformitate cu aceşti Termeni de achiziţie.

8.2

Informaţiile personale care sunt procesate de către RIME şi companiile sale afiliate şi furnizorii de servicii vor fi
tratate în conformitate cu Politica de confidenţialitate a RIM (încorporată în prezentul document prin referinţă şi
poate fi consultată la adresa www.blackberry.com/legal sau obţinută trimiţând un email la adresa
legalinfo@rim.com). O astfel de procesare poate include servicii de furnizare şi auxiliare legate de Achiziţia
dumneavoastră, cum ar fi livrarea comenzii dumneavoastră, obţinerea plăţii, notificarea dumneavoastră cu privire la

stadiul comenzii dumneavoastră, facilitarea actualizărilor sau reînnoirea abonamentelor pentru oferte (dacă este
cazul), îmbunătăţirea unui Magazin RIME şi oferirea unor servicii eficiente de asistenţă clienţi, impunerea
restricţiilor de licenţiere, remiterea taxelor aplicabile, confirmarea identităţii şi realizarea unor verificări de credit,
investigarea şi prevenirea activităţilor frauduloase şi respectarea cerinţelor legale şi de reglementare sau permise prin
lege. Informaţiile de plată pot fi procesate de către sau în numele RIME în interiorul sau în exteriorul ţării în care vă
aflaţi, incluzând, fără limitare la, Canada, Statele Unite, Regatul Unit, Singapore sau alte ţări unde există facilităţi
administrate de către sau în numele Grupului de Companii RIM sau de către furnizorul corespunzător de servicii.
Dacă sunteţi rezident al Spaţiului Economic European sau al oricărei ţări pentru care este necesară aprobarea pentru
transferul informaţiilor personale în afara acelei jurisdicţii, sunteţi de acord cu o astfel de procesare.
9.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

9.1

Datele de contact şi informaţiile suplimentare cu privire la RIME pot fi consultate la adresa
http://www.blackberry.com/legal/rime.

