ADENDO AOS TERMOS DE AQUISIÇÃO PARA O BBSLA PARA LOJAS RIME
1.

ESCOPO E APLICAÇÃO

1.1

O Acordo de Licença BlackBerry Solution (“BBSLA”) aplica-se a todas as distribuições (gratuitas e pagas) através
de Lojas RIME. Este adendo descreve os termos e as condições de aquisição adicionais (“Termos de Aquisição”)
que se aplicam a qualquer aquisição de uma Oferta para a qual a RIME é o comerciante registrado (ou agente do
comerciante registrado) para a transação (coletivamente “Aquisições” e o ato de fazer uma aquisição “Adquirir” ou
“Adquirido”). RIME significa Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce
Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc. ou qualquer outra Afiliada da RIM que estiver identificada em
http://www.blackberry.com/legal/rime como o distribuidor de Ofertas na jurisdição do Usuário. Uma referência a
“BlackBerry Commerce” numa Loja RIME ou em comunicações relacionadas é, para os fins destes Termos de
Aquisição, uma referência à RIME. Quaisquer termos em letras maiúsculas neste adendo que não estão definidos
neste adendo terão o significado descrito no BBSLA. Se não tiver ainda uma cópia do BBSLA para a jurisdição do
Usuário, tal pode ser encontrado em www.blackberry.com/legal.

1.2

ESTE ADENDO TORNA-SE UM ACORDO VINCULANTE ENTRE O USUÁRIO, O ADQUIRENTE
(REFERÊNCIAS A “USUÁRIO” OU “DO USUÁRIO” SENDO INTERPRETADAS DE MODO ADEQUADO),
E A RIME QUANDO O USUÁRIO ACEITA ESTE ADENDO AO CLICAR EM “ACEITO” ABAIXO E APLICASE A TODAS AS AQUISIÇÕES SUBSEQUENTES A MENOS QUE, E ATÉ, A RIME INDICAR QUE SE
APLICAM TERMOS DIFERENTES A UMA AQUISIÇÃO FUTURA. SE O USUÁRIO NÃO ESTÁ
PREPARADO PARA ACEITAR ESTE ADENDO (OU QUAISQUER ADENDOS FUTUROS QUE DIGAM
RESPEITO A AQUISIÇÕES PARA AS QUAIS TAIS ADENDOS SE APLIQUEM), NÃO É PERMITIDO AO
USUÁRIO EFETUAR UMA AQUISIÇÃO. POR FAVOR, IMPRIMA UMA CÓPIA DESTES TERMOS DE
AQUISIÇÃO (QUE PODEM SER CONSULTADOS EM www.blackberry.com/legal) PARA OS SEUS
REGISTROS.

1.3

AO ACEITAR ESTES TERMOS DE AQUISIÇÃO, O USUÁRIO REPRESENTA E GARANTE À RIME QUE É
MAIOR DE IDADE NOS TERMOS DAS LEIS DA SUA JURISDIÇÃO.

1.4

Uma encomenda apresentada pelo Usuário constitui uma oferta da sua parte à RIME para adquirir uma Oferta nos
termos do BBSLA como modificado por este adendo e está sujeita à Aceitação da RIME. A aceitação de um contrato
para uma Aquisição em particular ocorre no primeiro de (a) a RIME aceitar o seu pagamento pela Aquisição; e (b) a
RIME entregar uma confirmação de encomenda ao Usuário, permitindo-lhe desse modo descarregar ou acessar a
Oferta. Os Termos de Aquisição constituem um contrato separado entre o Usuário e a RIME para cada Oferta e
qualquer defeito ou deficiência em qualquer Oferta não lhe concederá o direito de cancelar as suas Aquisições de
outras Ofertas, quer tenham sido encomendadas ao mesmo tempo ou não.

1.5

O Usuário compreende que a RIME está agindo como agente do Vendedor no ato de completar a Aquisição e, exceto
para Produtos In-App, no ato de completar a entrega da Oferta ao Usuário. A entrega de Ofertas da RIME será de
modo a permitir ao Usuário descarregar ou acessar de outro modo a cada Oferta a partir do seu Software para
BlackBerry Portátil. O Usuário compreende ainda que Produtos In-App não são armazenados nos servidores da
RIME e não são distribuídos através de uma Loja RIME e é o Vendedor desses Produtos In-App, e não a RIME, que
é responsável por cumprir a entrega dos Produtos In-App ao Usuário.

1.6

A RIME pode unilateralmente rejeitar a encomenda do Usuário (sem responsabilidade). Se for este o caso, não será
cobrado ou deduzido qualquer pagamento do método de pagamento autorizado do Usuário ou a RIME irá reembolsar
qualquer pagamento prévio que tenha sido feito por aquela Oferta.

1.7

O Usuário aceita e assume que efetua Aquisições apenas para a sua utilização pessoal e não para distribuição
adicional.

1.8

No contexto das Aquisições, o direito descrito no BBSLA de efetuar quaisquer atualizações, modificações e ajustes a
uma Loja RIME sem aviso prévio inclui efetuar alterações aos preços e termos de aquisição, incluindo termos
relacionados com a Loja RIME e processamento pela RIME de transações de Produtos In-App utilizando o Serviço
de Pagamento BlackBerry, na condição de que tais alterações apenas se aplicarão a encomendas que não tenham sido
Aceitas no momento da alteração. Não há proteção de preço e se o Usuário escolher prosseguir com uma encomenda

que não foi Aceita até ao momento da alteração, compreende que a Oferta será proporcionada de acordo com tal
descrição modificada ou alterada ou preço corrigido e ficará sujeita aos termos de aquisição revistos.
1.9

A RIME pode manter registros de documentação relacionada com todas as transações pelo período permitido nos
termos das leis aplicáveis. O Usuário deve imprimir uma cópia de todos os documentos relacionados com as suas
Aquisições através de uma Loja RIME. A RIME não pode garantir o fornecimento ao Usuário de cópias de tais
documentos a pedido escrito da sua parte.

2.

DIREITOS E RESPONSABILIDADES

2.1

A RIME se reserva o direito de verificar a Localização do Usuário e Informação de Pagamento (definida abaixo) e
tomar outras ações para validar a sua identificação ou detectar e proteger contra fraude ou roubo.

2.2

O Usuário é responsável por assegurar que quaisquer palavras-chave que utiliza para acessar ou utilizar uma Loja
RIME e/ou para efetuar pagamentos por Ofertas se mantêm seguras e as disposições no BBSLA relacionadas com
palavras-chave aplicam-se à utilização das mesmas para efetuar Aquisições. Uma vez que o Usuário tenha
introduzido a sua palavra-chave, não lhe será requerido que volte a introduzir a palavra-chave de modo a efetuar
Aquisições durante o prazo limite da palavra-chave indicado nas suas definições de Opções de Pagamento. Se o
Usuário pretender que lhe seja solicitada a palavra-chave para cada Aquisição que efetuar, deve alterar a definição de
prazo de palavra-chave nas suas definições de Opções de Pagamento.

2.3

As Ofertas disponibilizadas através de uma Loja RIME são destinadas a indivíduos com a capacidade e aptidão
necessárias para aceitar legalmente a provisão de informação requerida e para celebrar um contrato vinculante e
aplicável. O Usuário aceita ser financeiramente e de outros modos responsável pela sua utilização da Loja RIME,
bem como por qualquer utilização por outros da sua conta ou informação de acesso, incluindo, sem limitação,
menores, e aceita supervisionar toda a utilização de uma Loja RIME e de quaisquer Aquisições, em seu nome ou
conta pelos seus Usuários Autorizados.

2.4

A RIME se reserva o direito de tomar medidas que a RIME acredite serem razoavelmente necessárias ou apropriadas
para fazer cumprir e/ou verificar o cumprimento de qualquer parte destes Termos de Aquisição, incluindo facilitar
remessa de impostos aplicáveis a entidades governamentais ou de honorários a Vendedores cujas Ofertas o Usuário
Adquiriu (incluindo o, mas não se limitando ao, direito da RIME cooperar com qualquer processo legal relacionado
com a utilização do Usuário das Ofertas e/ou uma reclamação de terceiros de que a sua utilização das Ofertas é ilegal
e/ou infringe os direitos desses terceiros). O Usuário aceita que a RIME possui o direito, sem responsabilidade face
ao Usuário, de divulgar qualquer informação sobre si às autoridades dos impostos ou de aplicação da lei, oficiais
governamentais e/ou um terceiro quando a RIME entender como razoavelmente necessário ou apropriado para fazer
cumprir e/ou verificar o cumprimento de qualquer parte destes Termos de Aquisição (incluindo o, mas não se
limitando ao, direito da RIME cooperar com qualquer processo legal relacionado com a utilização do Usuário das
Ofertas e/ou uma reclamação de terceiros de que a sua utilização das Ofertas é ilegal e/ou infringe os direitos desses
terceiros).

3.

PREÇO, IMPOSTOS E TERMOS DE PAGAMENTO

3.1

Os preços a pagar pelas Ofertas são os exibidos na tela de confirmação de aquisição aplicável no momento de
Aceitação e estão sujeitos a imposto aplicável como razoavelmente determinado pela RIME. O método de
pagamento autorizado do Usuário cobrará o preço e impostos no momento de Aceitação da sua encomenda. O
USUÁRIO É RESPONSÁVEL POR PAGAR ESTAS QUANTIAS. Será claro que não há reembolso se o preço
baixar após o Usuário Adquirir uma Oferta ou se houver uma oferta promocional posterior para uma Oferta que
tenha Adquirido. Se o Usuário entender que o seu método de pagamento autorizado foi incorretamente debitado ou
cobrado, deve notificar o apoio a clientes da Loja RIME no prazo de 30 dias da sua Aquisição, em
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2

Algumas Ofertas estão disponíveis numa base de subscrição autorrenovável, que se destina a poupar tempo, esforço
e risco ao Usuário ao prolongar automaticamente a sua subscrição antes de expirar. Ao adquirir uma Oferta de
subscrição autorrenovável, o Usuário aceita que a sua subscrição se renove automaticamente por termos de
renovação sucessivos e autoriza e permite expressamente que a RIME cobre cada emolumento de renovação de
subscrição pelo seu método de pagamento até que o Usuário (ou, para subscrições presenteadas, o Usuário ou o
benificiário do presente) cancele a subscrição ou a RIME interrompa a renovação e cobrança automática da

subscrição. Por cada Oferta de subscrição autorrenovável que o Usuário adquira, ser-lhe-á enviado pelo menos um email para o endereço de e-mail proporcionado, associado ao seu ID de BlackBerry para relembrá-lo de uma
renovação iminente antes de a sua subscrição ser renovada. O Usuário possui um controle total sobre a sua
subscrição e pode cancelar a sua renovação automática a qualquer momento. A confirmação de encomenda e e-mail
de confirmação incluirão instruções sobre como cancelar a renovação automática da sua subscrição. Por favor, note
que se interromper a sua subscrição de uma Oferta em particular, deve renovar a sua subscrição manualmente para
evitar interrupção de acesso à Oferta.
3.3

Todas as despesas para Aquisições serão cobradas pelo método de pagamento que o Usuário selecionou na Loja
RIME aplicável. Se o Usuário pretender alterar o seu método de pagamento, pode fazê-lo no menu de Opções de
Pagamento na Loja RIME.

4.

TERMOS DE LICENÇA DO VENDEDOR

4.1

Tal como com as distribuições gratuitas através de uma Loja RIME, a titularidade não passa com Aquisições de
Conteúdo e de Ofertas de software. O Usuário tem o direito de utilizar cópias de Conteúdo e de Ofertas de software
que Adquiriu sujeito e de acordo com os termos de quaisquer acordos de licença, regras ou outros termos e
condições de usuário final, incluídos na Oferta (“Termos de Licença de Vendedor”). O BBSLA descreve os termos
que se aplicam quando não existirem Termos de Licença de Vendedor. Alguns Termos de Licença de Vendedor
podem estar incluídos nas regras de um serviço em particular. Por exemplo, se o Usuário Adquirir um aluguel de um
filme, podem existir limitações de tempo no que diz respeito a quando se pode ver o filme (por exemplo, no prazo de
30 dias da Aquisição) e, uma vez que se inicie a visualização do filme, podem haver limitações ao tempo disponível
para terminar a visualização (por exemplo, no prazo de 24 horas). Podem também existir limitações no que diz
respeito a que modelos de dispositivos, ou em quantos dispositivos diferentes, o Usuário pode ver o filme. O Usuário
compreende e aceita que a sua aptidão de acessar ou utilizar tais Ofertas pode ser interrompida automaticamente,
sem qualquer aviso adicional, de acordo com os Termos de Licença de Vendedor aplicáveis.

5.

RISCO E CÓPIAS DE SEGURANÇA

5.1

Exceto quando estabelecido de outro modo nestes Termos de Aquisição, o risco de perda ou dano das Ofertas da
Loja RIME e Produtos In-App transfere-se da RIME e do Vendedor para o Usuário, respectivamente, no
descarregamento. Tal como com outras distribuições de Ofertas, uma vez que o Usuário descarregue qualquer Oferta
esta se torna responsabilidade sua e nenhuma de entre a RIME ou suas afiliadas ou o Vendedor, serão responsáveis
face ao Usuário por qualquer perda, destruição ou dano de quaisquer desses materiais. O Usuário deve fazer cópias
de segurança das suas Ofertas. O repositório da Loja RIME (“My World”) do Usuário permite-lhe desinstalar e
reinstalar determinados Itens de Software e Terceiros no seu Produto Portátil, como melhor detalhado nas regras do
My World ao momento aplicáveis, as quais podem alterar-se periodicamente.

6.

POLÍTICA DE REEMBOLSO DA RIME, SUPORTE DA LOJA RIME E SUPORTE DE PRODUTOS

6.1

Todas as Aquisições estão sujeitas à Política de Reembolso da RIME, disponível em
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, tal como atualizada periodicamente.

6.2

Por favor, consulte a página da web de suporte para a Loja RIME aplicável para serviços de suporte que estão
disponíveis para a Loja RIME e para questões de descarregamento. Os Vendedores são responsáveis pelas garantias
e suporte para as suas Ofertas.

6.3

AS DISPOSIÇÕES DO BBSLA RELACIONADAS COM QUALQUER OFERTA, INCLUINDO AS
RELACIONADAS COM TIPOS DE OFERTA TAIS COMO SOFTWARE, SERVIÇOS RIM, ITENS DE
TERCEIROS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, APLICAM-SE ÀS AQUISIÇÕES DO USUÁRIO DE OFERTAS.
SEM LIMITAR O ANTECEDENTE, A LICENÇA, PRIVACIDADE, EXPORTAÇÃO, GARANTIA,
RENÚNCIAS, EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESCRITOS NO BBSLA QUE SE
APLIQUEM A SOFTWARE, SERVIÇOS RIM, ITENS DE TERCEIROS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
APLICAM-SE A AQUISIÇÕES DO USUÁRIO QUE SEJAM SOFTWARE, SERVIÇOS RIM, ITENS DE
TERCEIROS E SERVIÇOS DE TERCEIROS. NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, AS
LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E RENÚNCIAS NO BBSLA DEVEM APLICAR-SE AOS FORNECEDORES DE
SERVIÇO DA RIME (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, FORNECEDORES DE SERVIÇOS RELACIONADOS
COM O PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS).

7.

CONSENTIMENTOS E DIREITOS ADUANEIROS

7.1

O Usuário pode estar sujeito a e é responsável por despesas alfandegárias e/ou direitos aduaneiros cobrados quando
descarrega as Ofertas. Quaisquer dessas despesas adicionais para autorização alfandegária ou direitos de importação
devem ser pagas pelo Usuário. O Usuário deve contatar o escritório alfandegário local na jurisdição relevante para
informação adicional sobre políticas alfandegárias aplicáveis ou direitos.

7.2

O Usuário deve obter, a seu próprio custo, qualquer licença ou consentimento de qualquer governo ou outra
autoridade que seja requerido para a aquisição ou utilização das Ofertas e, se necessário, produzir provas à RIME
mediante pedido. O não cumprimento não concede ao Usuário o direito de reter ou atrasar o pagamento pela Oferta.
Quaisquer custos ou despesas adicionais incorridos pela RIME resultantes do não cumprimento do Usuário com esta
Seção devem ser pagos por si. Ofertas podem estar sujeitas a leis e regulamentos de exportação, importação e
controle de utilização no território ou outra jurisdição relevante onde o Usuário faz a recepção, de onde exporta as
Ofertas, para onde importa as Ofertas ou utiliza as Ofertas. O Usuário é responsável por cumprir tais leis e
regulamentos e assume e garante que nada fará para transgredi-los. O Usuário aceita ainda que irá indemnizar
totalmente a RIME e quaisquer fornecedores de serviço da RIME pelo seu não cumprimento com esta seção.

8.

INFORMAÇÃO PESSOAL E A PRIVACIDADE DO USUÁRIO

8.1

Além da informação que o Usuário aceitou, nos termos do BBSLA, que a RIME pode Processar para completar e
entregar as suas Aquisições, a RIME pode Processar a sua conta de método de pagamento autorizado e outros
detalhes tais como número de cartão de crédito, morada de cobrança, informação de Fornecedor de Serviço de
Transmissão, informação sobre Ofertas descarregadas e adquiridas e informação identificadora de dispositivo e
outros detalhes de usuário relevantes como a localização do Usuário no momento da Aquisição (“Informação de
Pagamento”). O Usuário aceita que a RIME pode obter tal informação tanto diretamente como de fornecedores de
serviço que proporcionam serviços de cumprimento de entrega e suplementares à RIME, processadores de
pagamento como a PayPal, empresas de cartões de crédito ou, no caso de uma transação cobrada por transportadora
à qual estes Termos de Aquisição se aplicam, o seu Fornecedor de Serviço de Transmissão, como for aplicável. O
Usuário consente que a RIME proporcione a sua Informação de Pagamento a MoR terceiros, processadores de
pagamento ou outras entidades, como for razoavelmente requerido para facilitar a Aquisição e serviços
suplementares. Em alguns casos em que o Usuário proporcionou a um MoR Terceiro a sua informação de cartão de
crédito, pode ser-lhe perguntado se tal terceiro pode proporcionar à RIME esta informação para ser utilizada quando
a RIME atua como MoR para as suas Aquisições. Se a RIME obtiver tal Informação de Pagamento, a mesma será
utilizada como for razoavelmente requerido para facilitar as Aquisições do Usuário de acordo com estes Termos de
Aquisição.

8.2

A informação pessoal que é Processada pela RIME e as suas afiliadas e fornecedores de serviços será tratada de
acordo com a Política de Privacidade da RIM (a qual é aqui incorporada por referência e pode ser visionada em
www.blackberry.com/legal ou obtida enviando um e-mail para legalinfo@rim.com). Tal Processamento pode incluir
serviços de cumprimento de entrega e suplementares relacionados com as Aquisições do usuário, tal como para
entregar a sua encomenda, obter pagamento, notificá-lo do estado da sua encomenda, facilitar atualizações ou a
renovação de subscrições de Ofertas (se aplicável), melhorar uma Loja RIME e proporcionar-lhe serviço de apoio a
clientes eficaz, fazer cumprir restrições de licenciamento, remitir impostos aplicáveis, confirmar identidade e realizar
verificações de crédito, investigar e evitar atividade fraudulenta e cumprir com requerimentos legais e reguladores ou
como permitido por lei. A informação de Pagamento pode ser Processada pela ou por conta da RIME dentro ou fora
do país no qual o Usuário está situado, incluindo sem limitação no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Singapura
ou outros países onde há instalações dirigidas por ou por conta do Grupo de Empresas RIM ou pelo fornecedor de
serviço aplicável. Se o Usuário é um residente do Espaço Económico Europeu ou qualquer país no qual é necessário
consentimento para transferir informação pessoal para fora dessa jurisdição, o Usuário consente em tal
Processamento.

9.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

9.1

Informação de contato e informação adicional da RIME pode ser visionada em
http://www.blackberry.com/legal/rime.

