DODATEK V ZVEZI Z NAKUPNIMI POGOJI K POGODBI BBSLA ZA DIGITALNE IZLOŽBE RIME STORE
1.

OBSEG IN UPORABA

1.1

Licenčna pogodba za rešitev BlackBerry (»BBSLA«) velja za distribucijo vseh (brezplačnih in plačljivih) izdelkov
prek digitalnih izložb RIME Store. Ta dodatek določa dodatne pogoje in določila nakupa (»nakupni pogoji«), ki
veljajo za vsak nakup izdelka, za katerega je RIME registrirani trgovec (ali zastopnik registriranega trgovca)
(uporablja se skupni izraz »nakupi«, za dejanje nakupa pa se uporablja izraz »nakup« ali »kupljen«). RIME
pomeni družbo Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research
In Motion E-Commerce Inc. ali drugo takšno lastniško povezano podjetje RIM, ki je navedeno na strani
http://www.blackberry.com/legal/rime kot distributer izdelkov na vašem območju. Sklic na »BlackBerry
Commerce« v izložbi RIME Store ali v z njo povezanih sporočilih za namene teh nakupnih pogojev pomeni sklic na
RIME. Pomeni vseh izrazov v poševnem tisku, ki se uporabljajo v tem dodatku, vendar v njem niso opredeljeni, so
obrazloženi v BBSLA. Če še nimate izvoda BBSLA za vaše območje, si ga lahko ogledate na
www.blackberry.com/legal.

1.2 KO KLIKNETE MOŽNOST »I AGREE« SPODAJ, KAR POMENI, DA SOGLAŠATE S TEM DODATKOM,

POSTANE TA DODATEK ZAVEZUJOČI SPORAZUM MED VAMI, TJ. KUPCEM (TO POJASNJUJE
NASLAVLJANJE Z »VI« V VSEH OBLIKAH), IN RIME TER VELJA ZA VSE NASLEDNJE NAKUPE,
RAZEN ČE IN DOKLER RIME NE NAVEDE, DA ZA PRIHODNJI NAKUP VELJAJO DRUGAČNI POGOJI.
ČE SE NE STRINJATE S TEM DODATKOM (ALI KATERIM KOLI DRUGIM PRIHODNJIM DODATKOM V
ZVEZI Z NAKUPI, ZA KATERE VELJAJO TI DODATKI), NAKUPA NE SMETE IZVESTI. PROSIMO VAS,
DA SI ZA LASTNO EVIDENCO NATISNETE IZVOD TEH NAKUPNIH POGOJEV (KI SI JIH LAHKO
OGLEDATE NA www.blackberry.com/legal).

1.3

S TEM, KO SPREJMETE TE NAKUPNE POGOJE, POTRDITE IN JAMČITE DRUŽBI RIME, DA STE V
SKLADU Z ZAKONODAJO, KI VELJA NA VAŠEM OBMOČJU, POLNOLETNI.

1.4

Vaše naročilo je vaša ponudba družbi RIME za nakup izdelka v skladu s pogoji BBSLA, kakor so spremenjeni s tem
dodatkom, pri čemer se o njegovem sprejetju odloči RIME. Pogodba za posamezni nakup je sprejeta šele, ko (a)
RIME prejme vaše plačilo za nakup in vam (b) RIME pošlje potrditev naročila, kar vam omogoča, da izdelek
prenesete ali kako drugače dostopate do njega. Nakupni pogoji so ločena pogodba med vami in RIME za vsak
izdelek posebej, zato na podlagi napake ali pomanjkljivosti enega izdelka ne morete preklicati nakupov drugih
izdelkov ne glede na to, ali ste jih naročili istočasno ali ne.

1.5 Strinjate se, da RIME v vlogi zastopnika prodajalca izdelka dokonča nakup in vam izdelek razen v primeru izdelkov,
kupljenih znotraj aplikacije, dostavi. RIME vam bo izdelke dostavil tako, da vam bo omogočil prenos izdelka ali
kakršen koli drugačen način dostopanja do njega prek programske opreme BlackBerry za prenosne izdelke
(BlackBerry Handheld Software). Prav tako se strinjate, da izdelki, kupljeni znotraj aplikacije, niso shranjeni v
strežnikih RIME in jih ne distribuira RIME Store ter da je za dostavo izdelkov, kupljenih znotraj aplikacije,
odgovoren prodajalec teh izdelkov, kupljenih znotraj aplikacije, in ne RIME.

1.6 RIME lahko po lastni presoji zavrne vaše naročilo (brez odgovornosti). V tem primeru vam RIME ne bo zaračunal
noben strošek ali ne bo bremenil vašega plačilnega sredstva, poleg tega pa vam bo povrnil vsako predhodno plačilo,
ki ste ga izvedli za zadevni izdelek.
1.7

Strinjate se in potrjujete, da nakupe izvajate za lastno uporabo in ne za namene nadaljnje distribucije.

1.8

Kar zadeva nakupe, zajema pravica do morebitnih posodobitev, sprememb in prilagoditev RIME Store brez
predhodnega obvestila, kot je določena v BBSLA, spremembe cen in nakupnih pogojev, vključno s pogoji v zvezi s
transakcijami prek RIME Store in transakcijami prek RIME v zvezi z izdelki, kupljenimi znotraj aplikacije, z
uporabo plačilne storitve BlackBerry, kadar se takšne spremembe nanašajo le na naročila, ki v času sprememb še
niso bila sprejeta. Cena ni zaščitena; če se boste odločili, da nadaljujete z naročilom, ki v času spremembe še ni bilo
sprejeto, se strinjate, da boste izdelek prejeli v skladu s temi spremenjenimi pogoji ali spremenjenim opisom ali
popravljeno ceno ter da bodo zanj veljali spremenjeni nakupni pogoji.

1.9

RIME lahko vodi evidenco dokumentacije v zvezi z vsemi transakcijami za takšno obdobje, kot je dovoljeno v
skladu z veljavno zakonodajo. Natisnite si izvode vseh dokumentov, povezanih z vašimi nakupi prek RIME Store.
RIME vam lahko morda zagotovi kopije teh dokumentov na vašo pisno zahtevo, vendar vam tega ne more jamčiti.

2.

PRAVICE IN ODGOVORNOSTI

2.1

RIME si pridržuje pravico, da preveri vašo lokacijo in informacije o plačilu (opredeljene spodaj) ter sprejme druge
ukrepe za potrditev vaše identifikacije ali za odkrivanje goljufij ali tatvin in za zaščito pred njimi.

2.2

Odgovorni ste za zagotavljanje varnosti vseh gesel, ki jih koristite za uporabo ali dostop do RIME Store in/ali za
izvajanje plačil za izdelke. Poleg tega za vašo uporabo gesel za izvajanje nakupov veljajo določbe BBSLA o geslih.
Ko enkrat vnesete geslo, vam ga za izvajanje nakupov v obdobju veljavnosti gesla, navedenem v nastavitvah
možnosti plačila, ne bo treba več ponovno vnašati. Če želite, da se od vas zahteva vnos gesla ob vsakem nakupu,
morate spremeniti nastavitve gesla v nastavitvah možnosti plačila.

2.3

Izdelki, ki so na voljo prek RIME Store, so namenjeni posameznikom z ustreznimi pristojnostmi in pooblastili, v
skladu s katerimi lahko dajo pravno soglasje za predložitev potrebnih informacij ter sklenitev zavezujoče in
izvršljive pogodbe. Potrjujete, da ste finančno in drugače odgovorni za vsa dejanja v zvezi z uporabo RIME Store in
katerimi koli drugimi vrstami uporabe vašega računa ali prijavnih podatkov, ki jih izvedejo drugi, vključno z
mladoletniki ne glede na starostne omejitve, ter da boste nadzorovali vse vrste uporabe RIME Store in vse nakupe, ki
jih v vašem imenu ali na vaš račun izvedejo vaši pooblaščeni uporabniki.

2.4

RIME si pridržuje pravico do ukrepov, ki so po mnenju RIME upravičeno potrebni ali ustrezni za zagotavljanje in/ali
preverjanje skladnosti s temi nakupnimi pogoji, vključno do ukrepov za omogočanje nakazil veljavnih davkov
državnim organom ali provizij prodajalcem izdelkov, katerih izdelke ste kupili (to vključuje med drugim pravico
RIME do sodelovanja v katerem koli sodnem postopku v zvezi z vašo uporabo izdelkov in/ali trditvijo tretje osebe,
da je vaša uporaba izdelkov nezakonita in/ali da zaradi nje kršite pravice te tretje osebe). Strinjate se s pravico
RIME, da brez odgovornosti do vas davčnim organom ali organom pregona, vladnim uslužbencem in/ali tretji osebi
razkrije vse informacije o vas, ki so po mnenju RIME upravičeno potrebne ali ustrezne za zagotavljanje in/ali
preverjanje skladnosti s temi nakupnimi pogoji (to vključuje med drugim pravico RIME do sodelovanja v katerem
koli sodnem postopku v zvezi z vašo uporabo izdelkov in/ali trditvijo tretje osebe, da je vaša uporaba izdelkov
nezakonita in/ali da zaradi nje kršite pravice te tretje osebe).

3.

CENA, DAVKI IN PLAČILNI POGOJI

3.1

Cene izdelkov so prikazane na zaslonu za potrditev nakupa ob sprejetju, pri čemer zajemajo veljavni davek, kot ga
določi RIME. Ob sprejetju vašega naročila bodo prek vašega odobrenega plačilnega sredstva zaračunani cena in
davki. ZA PLAČILO TEH ZENSKOV STE ODGOVORNI VI. Če se po vašem nakupu izdelka zniža cena ali objavi
promocijska ponudba za že kupljen izdelek, ne boste prejeli povračila. Če menite, da je bilo vaše odobreno plačilno
sredstvo nepravilno bremenjeno, morate v 30 dneh od nakupa obvestiti službo za stike s strankami RIME Store na
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2 Nekateri izdelki so na voljo na osnovi samodejno obnovljive naročnine. S samodejnim podaljšanjem naročnine pred
njenim iztekom boste prihranili čas, se izognili odvečnim opravilom in zmanjšali tveganje. Z nakupom izdelka na
osnovi samodejno obnovljive naročnine se strinjate, da se vaša naročnina samodejno obnavlja za obdobja
zaporednega podaljšanja, ter izrecno pooblaščate RIME in mu omogočate, da vam za vsako podaljšanje naročnine
zaračuna provizijo prek vašega izbranega plačilnega sredstva, dokler vi (v primeru podarjenih naročnin vi in
prejemnik darila) ne prekličete naročnine ali dokler RIME ne preneha samodejno podaljševati in zaračunavati
naročnine. Za vsak izdelek na osnovi samodejno obnovljive naročnine, ki ga kupite, boste prejeli e-poštno sporočilo
na elektronski naslov, ki ste ga navedli v povezavi z vašim BlackBerry ID, da vas opozorimo na naslednje
podaljšanje vaše naročnine. Imate popoln nadzor nad svojo naročnino in lahko samodejno obnavljanje kadar koli
prekličete. Potrditev vašega naročila in potrditveno e-poštno sporočilo bosta vključevala navodila, kako prekličete
samodejno obnavljanje naročnine. Upoštevajte, da boste morali naročnino v primeru preklica naročnine za
posamezni izdelek obnavljati ročno, tako da boste še naprej imeli dostop do izdelka.
3.3

Vsi stroški nakupov bodo zaračunani prek plačilnega sredstva, ki ste ga izbrali v veljavni izložbi RIME Store. Če
želite plačilno sredstvo spremeniti, morate to storiti v meniju z možnostmi plačila v RIME Store.

4.

LICENČNI POGOJI PRODAJALCA

4.1

Pri prosti distribuciji prek RIME Store se naziv ne prenese z nakupi spletne vsebine in izdelki programske opreme.
Imate pravico do uporabe kopij spletne vsebine in izdelkov programske opreme, ki jih kupite ter za katere se
uporabljajo pogoji katere koli licenčne pogodbe za končnega uporabnika, pravila ali drugi pogoji in določila, ki
veljajo za izdelek (Licenčni pogoji prodajalca) in v skladu s katerimi imate pravico do uporabe kopij. V licenčni
pogodbi za rešitve BlackBerry (BBSLA) so navedeni pogoji, ki veljajo, če licenčnih pogojev prodajalca ni. Nekateri
licenčni pogoji prodajalca so lahko vključeni v pravila za določeno storitev. Če si na primer izposodite film, lahko
veljajo omejitve glede tega, kdaj morate začeti ogled filma (npr. v 30 dneh od nakupa), in lahko potem, ko začnete
gledati film, veljajo omejitve glede tega, kdaj morate ogled končati (npr. v 24 urah). Prav tako lahko obstajajo
omejitve v zvezi s tem, s katerimi modeli naprav ali s koliko različnimi napravami lahko predvajate film. Potrjujete
in se strinjate, da se lahko možnost vašega dostopanja do takšnih izdelkov ali njihove uporabe v skladu z veljavnimi
licenčnimi pogoji prodajalca samodejno prekine brez predhodnega obvestila.

5.

TVEGANJE IN VARNOSTNO KOPIRANJE

5.1

Če ni drugače navedeno v teh nakupnih pogojih, se tveganje izgube ali škode v zvezi z izdelki RIME Store in izdelki
In-App prenese z RIME in od prodajalca izdelkov na vas, ko izdelek prenesete. Za distribucijo drugih izdelkov velja,
da ste za izdelek po prenosu odgovorni vi in da RIME ali njena lastniško povezana podjetja ali prodajalec izdelka ni
odgovoren za nobeno izgubo, uničenje ali škodo katerega koli materiala. Priporočljivo je, da svoje izdelke varnostno
kopirate. Vaša shramba RIME Store (My World) omogoča, da odstranite in ponovno namestite programsko opremo
in elemente drugih izvajalcev v svojem prenosnem izdelku, kot je podrobno opredeljeno v tedaj veljavnih pravilih za
My World (saj se lahko taka pravila občasno spremenijo).

6.

PRAVILNIK RIME O POVRAČILIH, PODPORA ZA RIME STORE IN PODPORA ZA IZDELKE

6.1

Vsi nakupi so vključeni v Pravilnik RIME o povračilih, ki se občasno posodobi in je na voljo na spletnem naslovu
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy.

6.2

Za storitve podpore, ki so na voljo za RIME Store, in glede težav v zvezi s prenosi obiščite spletno stran podpore za
RIME Store. Prodajalci izdelkov so odgovorni za jamstva in podporo za svoje izdelke.

6.3 ZA VAŠE NAKUPE IZDELKOV VELJAJO DOLOČBE BBSLA, KI SE NANAŠAJO NA VSE IZDELKE,
VKLJUČNO S TISTIMI, KI ZADEVAJO VRSTO IZDELKA, KOT SO PROGRAMSKA OPREMA, STORITVE
RIM, IZDELKI IN STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV. BREZ OMEJEVANJA ZGORNJIH NAVEDB SE ZA
VAŠE NAKUPE IZDELKOV, TJ. PROGRAMSKE OPREME, STORITEV RIM, IZDELKOV IN STORITEV
DRUGIH IZVAJALCEV, UPORABLJAJO DOLOČBE IZ BBSLA V ZVEZI Z LICENCIRANJEM,
ZASEBNOSTJO, IZVOZOM, JAMSTVOM, ZAVRNITVIJO ODGOVORNOSTI, IZKLJUČITVIJO IN
OMEJITVIJO ODGOVORNOSTI, KI VELJAJO ZA PROGRAMSKO OPREMO, STORITVE RIM, IZDELKE IN
STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV. DOLOČBE O OMEJITVAH, IZKLJUČITVAH IN ZAVRNITVAH
ODGOVORNOSTI IZ BBSLA SE IZVAJAJO DO NAJVEČJE MOŽNE MERE, KI JE DOVOLJENA V SKLADU
Z VELJAVNO ZAKONODAJO, TER VELJAJO ZA PONUDNIKE STORITEV RIME (VKLJUČNO S
PONUDNIKI STORITEV, KI DELUJEJO NA PODROČJU OBDELAVE PLAČIL, IN BREZ OMEJITEV V
ZVEZI Z NJIMI).

7.

SOGLASJA IN CARINSKE DAJATVE

7.1 Odgovorni ste lahko za plačilo stroškov carinskih in/ali uvoznih dajatev, ki se zaračunajo ob prenosu izdelkov. Vse
takšne dodatne stroške v zvezi s carinskimi ali uvoznimi dajatvi morate plačati vi. Če želite več informacij o
veljavnih carinskih politikah ali dajatvah, vzpostavite stik z lokalnim carinskim uradom v pristojnosti zadevne
države.

7.2 Na lastne stroške lahko pridobite kakršno koli dovoljenje ali soglasje katere koli uprave ali drugega organa, ki ga

potrebujete za prevzem ali uporabo izdelkov, in dokazila v zvezi z izložbo RIME. Če tega ne naredite, to ne pomeni,
da ste upravičeni do zadržanja ali odloga plačila za izdelek. Vse dodatne stroške ali dajatve, ki nastanejo v zvezi z
uporabo izložbe RIME, ker niste upoštevali tega razdelka, plačate vi. Za izdelke lahko veljajo zakoni in predpisi o

izvozu, uvozu in nadzoru uporabe na zadevnem območju ali območju pristojnosti druge države, v kateri prevzamete
izdelke, iz katere izdelke izvozite, v katero izdelke uvozite ali v kateri jih uporabite. Odgovorni ste za upoštevanje
teh zakonov in predpisov, pri čemer morate zagotoviti in jamčiti, da ne boste naredili ničesar, s čimer bi jih lahko
kršili. Poleg tega se strinjate, da nima družba RIME in vsi ponudniki storitev RIME v primeru vašega neupoštevanja
tega razdelka nobene odgovornosti za posledice.
8.

OSEBNI PODATKI IN VAŠA ZASEBNOST

8.1

Poleg podatkov, v zvezi s katerimi se s sprejetjem BBSLA strinjate, da jih lahko RIME obdeluje za izvedbo in
dostavo vaših nakupov, lahko RIME obdeluje tudi podatke o vašem računu, ki se uporablja v skladu z dovoljenim
načinom plačila, ter druge podatke, kot so številka kreditne kartice, naslov za prejemanje računov, informacije o
ponudniku storitev povezave v omrežja za prenos podatkov, informacije o prenesenih in kupljenih izdelkih,
informacije o identifikatorju naprave, in druge ustrezne podatke o uporabniku, kot je vaša lokacija v času nakupa
(informacije o plačilu). Strinjate se, da lahko RIME po potrebi pridobi takšne informacije neposredno od
ponudnikov storitev, ki zagotavljajo storitve dostave in izvajajo pomožne storitve za RIME, podjetij za obdelavo
plačil, kot je PayPal, podjetij, ki izdajajo kreditne kartice ali (v primeru transakcije ponudnika, za katero veljajo ti
nakupni pogoji) od vaših ponudnikov storitev povezave v omrežja za prenos podatkov. Strinjate se, da lahko RIME
posreduje informacije o vaših plačilih tretjim osebam, ki distribuirajo izdelke, podjetjem za obdelavo plačil ali
drugim podjetjem, kadar je to potrebno za lažje izvajanje nakupa in pomožnih storitev. V nekaterih primerih, v
katerih ste tretjim osebam, ki distribuirajo izdelke, predhodno sporočili informacije o svoji kreditni kartici, boste
morda pozvani k predložitvi soglasja za dovoljenje, da taka tretja oseba te informacije predloži družbi RIME, da jih
bo lahko družba RIME uporabila, ko bo delovala kot podjetje, ki distribuira izdelke na podlagi vašega nakupa. Če
družba RIME pridobi takšne informacije o plačilu, se bodo uporabile za lažje izvajanje vaših nakupov v skladu s
temi nakupnimi pogoji.

8.2

Osebni podatki, ki jih obdeluje RIME ter njene povezane družbe in ponudniki storitev, se bodo obravnavale v skladu
s Pravilnikom RIM o zasebnosti (v tem dokumentu je navedena spletna povezava nanj, poleg tega pa si ga lahko
ogledate na spletnem mestu www.blackberry.com/legal ali pišete na e-poštni naslov legalinfo@rim.com). Takšna
obdelava lahko vključuje storitve dostave in pomožne storitve, povezane z vašim nakupom, npr. dostavo vašega
naročila, sprejemanjem plačila, obveščanjem o stanju vašega naročila, lažjim posodabljanjem ali spremembi
podatkov o naročilih izdelkov (če je potrebno), izboljšavami izložbe RIME Store in zagotavljanjem učinkovitih
storitev za stranke, izvrševanjem omejitev licenciranja, upoštevanjem veljavnih davkov, potrditvijo identitete in
izvajanjem kreditnega preverjanja, preverjanjem in preprečevanjem goljufivih dejavnosti ter upoštevanjem pravnih
in zakonskih zahtev ali predpisov v skladu z zakonodajo. Informacije o plačilu lahko obdeluje RIME ali kateri koli
drugi akter v njenem imenu v državi, v kateri ste, ali zunaj nje, pri čemer v zvezi s tem ni omejitev v Kanadi,
Združenih državah, Združenem kraljestvu, Singapurju ali drugih državah, v katerih imajo sedež akterji, ki jih
upravlja skupina podjetij RIM ali kateri koli drugi subjekt v njenem imenu, ali ustrezni ponudnik storitev. Če ste
prebivalec države članice Evropskega gospodarskega prostora ali katere koli države, za katero je potrebno soglasje
za prenos osebnih podatkov v državo, ki ni država članica Evropskega gospodarskega prostora, se strinjate s takšnim
postopkom.

9.

DODATNE INFORMACIJE

9.1

Kontaktni podatki in dodatne informacije o družbi RIME so na voljo na spletnem naslovu
http://www.blackberry.com/legal/rime.

