លកខខណ្ឌទិញជែផនកបែនថមចំេពះ BBSLA ស្រមប់ RIME STORES
១.

វិ

១.១

កិចច្រពមេ្រព ង

លភព និងករេ្របើ្របស់
ជញប័ណ្ណដំេ

ះ្រ

យ BlackBerry (BlackBerry Solution License Agreement :BBSLA)

េ្របើ្របស់បនស្រមប់ ល់ករែចកចយ (ឥតគិតៃថ្ល និងគិតៃថ្ល)
ចូលនូវលកខខណ្ឌទិញបែនថមេទៀត ("លកខខណ្ឌទិញ”) ែដល
គឺជពណិជជករ្រគប់្រគង់េលើកំណត់្រ

ច

មរយៈ RIME Stores។ ែផនកបែនថមេនះសរេសរ

ចេ្របើ្របស់បនេលើករទិញៃនករផ្តល់ឲយែដល RIME

(ឬភនក់ងរស្រមប់ពណិជជករៃនកំណត់្រ

) ស្រមប់ករជួញដូរ (េ

យរួម

ចូលគន “ករទិញ” និងសកមមភពកនុងករទិញ “ទិញ” ឬ “បនទិញ”។ RIME មនន័យថ Research In Motion E-

Commerce S.à.r.l, Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., ឬ
ខ្រកុមហ៊ុនរបស់ RIM េផ ងេទៀតែដលបនកំណត់េនេគហទំព័រ http://www.blackberry.com/legal/rime ថជ
អនកែចកចយៃនករ

ក់េសនើរ កនុងយុ ្ត ធិកររបស់អនក។ ករេយងេទកន់ “BlackBerry Commerce” េនកនុង RIME

Store ឬេនកនុងទំនក់ទំនងែដលពក់ព័នធ កនុងេគលបំណងៃនលកខខណ្ឌទិញទំងេនះ គឺជករេយងេទ កន់
RIME។ លកខខណ្ឌពិេសស

មួយេនកនុងែផនកបែនថមេនះ ែដលមិនបនកំណត់អតថន័យ

ចនឹងមនសរេសរ

អតថន័យេនកនុង BBSLA។ េបើសិនជអនកមិនទន់មនចបប់ចម្លងរបស់ BBSLA ស្រមប់យុ ្ត ធិកររបស់អនកេនេឡើយ
េទ កិចច្រពមេ្រព ងេនះ

១.២

ចរកបនេនេគហទំព័រ www.blackberry.com/legal ។

ែផនកបែនថមេនះក្លយជកិចច្រពមេ្រព ងែដល្រតូវ្របតិបត្តិ
ែដលកំពុង្រតូវបនបក្រ

យជលំ

ប់លំេ

មរ ងអនក អនកទិញ (េ

យេយងចំេពះ “អនក” ឬ “របស់អក
ន ”

យ) និង RIME េនេពលែដលអនកឯកភពនឹងែផនកបែនថមេនះេ

យចុច

េលើ "ខញុំយល់្រពម" ខងេ្រកម េហើយនឹងេ្របើបនេលើ ល់ករទិញេលើកេ្រកយៗេទៀត ្របសិនេបើមិន និងទល់ែត

RIME បញ
ជ ក់ថលកខខណ្ឌថមី

ក់ឲយេ្របើស្រមប់ករទិញេលើកេ្រកយ។ ្របសិនេបើអនកមិនបនេ្រត មខ្លួនរួច ល់េដើមបី

ឯកភពេលើែផនកបែនថមេនះ (ឬែផនកបែនថមនេពលអនគតេផ ងេទៀត េ

យេយង

មករទិញ ែដលែផនកេនះ្រតូវ

ក់ឲយេ្របើ) អនកមិន្រតូវបនអនុញញតឲយេធ្វើករទិញេឡើយ។ សូមេបះពុមច
ភ បប់ចម្លងៃនលកខខណ្ឌទិញទំងេនះ (ែដល
ចេមើលបន
១.៣

េ

ម www.blackberry.com/legal) ស្រមប់ទុកជឯក

យឯកភពនឹងលកខខណ្ឌទិញទំងេនះ អនកតំ

ររបស់អនក។

ង និងធនចំេពះ RIME ថអនកមន

យុេលើសពី

យុ

ភគេ្រចើនែដលសថិតេ្រកមចបប់ៃនយុ ្ត ធិកររបស់អនក។
១.៤

ករបញ
ជ ទិញែដលេធ្វើេឡើងេ
របស់ BBSLA ដូចបនែកែ្របេ
ស្រមប់ករទិញជក់

ក់

យអនក គឺជករេសនើរបស់អនកេទកន់ RIME េដើមបីទិញករផ្តល់ឲយមួយេ្រកមលកខខណ្ឌ
យែផនកបែនថមេនះ និង្រតូវែតមនករទទួលពី RIME។ ករទទួលយកៃនកិចស
ច នយ
មួយេកើតេឡើងមុនេពលៃន (ក) RIME ទទួលបនករបង់្របក់របស់អនកស្រមប់ករ

ទិញេនះ និង (ខ) RIME េផញើករបញ
ជ ក់ករបញ
ជ ទិញេទឲយអនក េ

យេហតុេនះក៏អនុញញតឲយអនកទញយក ឬ

ចូលេទកន់ករផ្តល់ឲយបន។ លកខខណ្ឌទិញ បេងកើតជកិចចសនយ
ឲយនីមួយៗ េហើយករខ្វះចេន្លះ ឬខ្វះខតេនកនុងករផ្តល់ឲយ

ច់េ

ច

យែឡករ ងអនកនិង RIME ស្រមប់ករផ្តល់

មួយ នឹងមិនអនុញញតឲយអនកេធ្វើកររ ំ

របស់អនកស្រមប់ករទិញេផ ងេទៀតេឡើយ េទះបញ
ជ ទិញកនុងេពលែតមួយឬយ៉ ង

ក៏េ

យ។

យករទិញ

១.៥

អនកទទួល

គ ល់ថ RIME កំពុងេដើរតួនទីជភនក់ងរៃនអនកលក់ករផ្តល់ឲយេដើមបីបំេពញករទិញ និងេ

យេលើកែលង

ផលិផលកនុងកមមវ ិធី គឺេដើរតួេនកនុងករបំេពញករបញូជ នៃនករផ្តល់ឲយេទអនក។ ករបញូជ នៃនករផ្តល់ឲយរបស់ RIME

នឹងជករអនុញញតឲយអនកេធ្វើករទញយក ឬេបើកករផ្តល់ឲយពី កមមវ ិធីេលើឧបករណ៍ BlackBerry របស់អក
ន ។ អនក
ទទួល

គ ល់បែនថមេទៀតថ ផលិតផលកនុងកមមវ ិធី មិនបនរក ទុកេនកនុង Server របស់ RIME េឡើយ េហើយមិន្រតូវ

បនែចកចយេនកនុង RIME Store េហើយ គឺជអនកលក់ករផ្តល់ឲយៃនផលិតផលកនុងកមមវ ិធីទំងេនះ មិនែមនជ
របស់ RIME េនះេទ ែដល្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើករបំេពញករបញូជ នផលិតផលកនុងកមមវ ិធីេទឲយអនក។

១.៦

RIME េនកនុងករសេ្រមចចិតរ្ត បស់ខួន
្ល

មនករណីេនះ គមនករបង់្របក់

ចបដិេសធករបញ
ជ ទិញរបស់អនក (េ

យមិនបញ
ជ ក់មូលេហតុ)។ េបើសិន

មួយនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេឡើយ ឬកត់េចញពីវ ិធីចំ

អនុញញតរបស់អនក ឬ RIME នឹងសងករបង់្របក់ពីមុន

យែដលមនករ

មួយែដលបនបញ
ជ ទិញេលើករផ្តល់ឲយេនះ។

១.៧

អនកឯកភព និងតំ

១.៨

េនកនុងបរ ិបទៃនករទិញ សិទធមនសរេសរេនកនុង BBSLA េដើមបីេធ្វើឲយទន់សម័យ ែកែ្រប និងែកត្រមូវេទេលើ RIME

Store េ

ងថ អនកកំពុងទិញស្រមប់េ្របើ្របស់ផទល់ខួនប៉
្ល ុេ

្ណ ះ និងមិនេធ្វើករែចកចយបន្តេឡើយ។

យគមនករផ្តល់ដំណឹងជមុន រួមមនករែកែ្របេលើតៃម្ល និងលកខខណ្ឌទិញ េ

ពក់ព័នន
ធ ឹង RIME Store និងដំេ

ះ្រ

យេលើផលិតផលកនុងកមមវ ិធី េ

BlackBerry េហើយករផ្លស់បូរទំ
្ត
ងេនះនឹង
េពលៃនករផ្លស់បូរប៉
្ត ុេ

យ ប់ទំងលកខខណ្ឌែដល

យេ្របើ្របស់េស កមមបង់្របក់របស់

ក់ឲយអនុវត្តែតស្រមប់ករបញ
ជ ទិញ ែដលមិនទន់បនទទួលេនកនុង

្ណ ះ។ គមនករករពរតៃម្ល េហើយេបើសិនជអនកេ្រជើសេរ ើសេដើមបីបន្តជមួយករបញ
ជ ទិញ

ែដលមិនទន់បនទទួលេនេពលមនករផ្លស់បូរ្ត អនកទទួល

គ ល់ថ ករផ្តល់ឲយេនះនឹង្រតូវផ្តល់ឲយេ

មករពិពណ៌នែដលបនែកែ្រប ឬផ្លស់បូរ្ត ឬតៃម្លែកត្រមូវ េហើយនឹង្រតូវេធ្វើេទ

យេយងេទ

មលកខខណ្ឌទិញែដលបនែករួច

េនះ។
១.៩

RIME
េ

ចរក កំណត់្រ

ៃនឯក

រែដលពក់ព័នធ ល់ករជួញដូរទំងស្រមប់រយៈេពល

យចបប់។ អនកគួរែតេបះពុមច
ភ បប់ចម្លងៃនឯក

Store។ RIME

ច ែតមិន

មួយ ដូចបនអនុញញត

រទំងអស់ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងករទិញរបស់អនក

ចធនថ RIME នឹងផ្តល់ចបប់ចម្លងទំងអស់េនះេទអនក េទ

មរយៈ RIME

មករេសនើសុំជ

យល័កខណ៍អក រេនះេទ។
២.

សិទិធ និងទំនួលខុស្រតូវ

២.១

RIME រក សិទិក
ធ ុងករបញ
ន
ជ ក់ពីទី

ំង និងព័ត៌មនចំ

សុពលភពៃនអត្តសញញណរបស់អនក ឬ

២.២

ម

យរបស់អនក (ដូចបញ
ជ ក់ខងេ្រកម) និងេធ្វើករពិនិតយេលើ

ននិងករពរ្របឆំងករឆេបក ឬេចរ។

អនកមនទំនួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វើឲយ្របកដថេលខសមងត់ែដលអនកេ្របើេដើមបីេបើក ឬេ្របើ RIME Store និង/ឬ ស្រមប់
េធ្វើករចំ

យេលើករផ្តល់ឲយ េនែតមនសុវតថិភព េហើយវ ិធនេនកនុង BBSLA ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងេលខសមងត់

ច

អនុវត្តេលើករេ្របើ្របស់របស់អនក េដើមបីេធ្វើករទិញ។ េនេពលអនកបនបញូច លេលខសមងត់របស់ អនកនឹងមិន្រតូវករឲយ

បំេពញេលខសមងត់ម្តងេទៀតេដើមបីទិញ េនកនុងអំឡុងេពលមនសញញេលខសមងត់បនបញ
ជ ក់េនកនុងករកំណត់
ជេ្រមើសចំ

យរបស់អនកេនះេទ។ េបើសិនអនកចង់ឲយមនកររ ំលឹកេលើករ

្រតូវេធ្វើករផ្លស់បូរេលើ
្ត
ករកំណត់េលខសមងត់េនកនុងករកំណត់ជេ្រមើសករចំ

ក់េលខសមងត់ស្រមប់ ល់ករទិញ អនក
យរបស់អនក។

២.៣

ករផ្តល់ឲយែដលមនេនកនុង RIME Store ្រតូវបនេផ្តតសំខន់ស្រមប់ឲយបុគល
គ ជមួយនឹងសមតថភពចំបច់ និង

សមតថភពេដើមបីឯកភព្រសបចបប់ចំេពះវ ិធនៃនព័ត៌មនចំបច់ និងេដើមបីចូលេទកន់កុង្រ

ែដល្រតូវអនុវត្ត

ម

និងអនុវត្ត។ អនកយល់្រពមទទួលខុស្រតូវេលើហិរញញ វតថុែដលអនកេ្របើេនកនុង RIME Store ្រពមទំងករេ្របើ្របស់
មួយៃនគណនីរបស់អនក ឬព័ត៌មនេបើកចូលេ

យអនកដៃទ ែដល ប់បញូច លដូចជគមនករកំណត់ តូច

េហើយអនកយល់្រពម្រគប់្រគង ល់ករេ្របើ្របស់ទំងអស់េនះេលើ RIME Store េហើយករទិញ
ឬគណនីរបស់អនក េ
២.៤

មួយេ្រកមេឈមះ

យអនកេ្របើ្របស់ែដលមនករអនុញញតពីអនក។

RIME រក សិទិក
ធ ុងករេធ្វ
ន
ើសកមមភពែដល RIME េជឿថចំបច់ ឬស័កិស
្ត មេដើមបីអនុវត្ត និង/ឬ បញ
ជ ក់េ

អនុេ

ម

មែផនក

ច

មួៃនលកខខណ្ឌទិញទំងេនះ េ

យ

យ ប់ទំងករស្រមបស្រមួលេលើករេផទរ្របក់ៃនពនធ

សម្រសបស្រមប់រ ្ឋ ភិបល ឬៃថ្លេទឲយអនកលក់ករផ្តល់ឲយែដលអនកបនទិញ (បូកបញូច លែតមិនកំណត់េទេលើសិទិធ
របស់ RIME េដើមបីសហករជមួយសកមមភព្រសបចបប់
ផ្តល់ឲយ និង/ឬ ភគីទីបីអះ

មួយែដលពក់ព័នន
ធ ឹងករេ្របើ្របស់របស់អនកេលើករ

ងថករេ្របើ្របស់របស់អនកេលើករផ្តល់ឲយមនលកខណៈមិន្រសបចបប់ និង/ឬ រ ំេ

សិទិភ
ធ គីទីបីេនះ)។ អនកឯកភពថ RIME មនសិទិធ េ

ភេលើ

យមិនទទួលខុស្រតូវចំេពះអនក កនុងករបង្ហញព័ត៌មន

មួយអំពីអនកេទឲយអជញធរអនុវត្តិពនធ ឬចបប់ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល និង/ឬ ភគីទីបី េនេពលែដល RIME េជឿថចំបច់
ឬស័កិស
្ត មេដើមបអនុវត្ត និង/ឬ បញ
ជ ក់េ

យអនុេ

ម

មែផនក

មួយៃនលកខខណ្ឌទិញទំងេនះ (បូកបញូច លែតមិន

កំណត់េទេលើសិទិរធ បស់ RIME កនុងករសហករជមួយសកមមភព្រសបចបប់
េ្របើ្របស់របស់អនកេលើករផ្តល់ឲយ និង/ឬ ភគីទីបីអះ

និង/ឬ រ ំេ

ងថករេ្របើ្របស់របស់អនកេលើករផ្តល់ឲយមិន្រសបចបប់

ភេលើសិទិភ
ធ គីទីបីេនះ)។

៣.

តៃម្ល ពនធ និង លកខខណ្ឌបង់្របក់

៣.១

តៃម្លែដល
្រតូវ

មួយែដលពក់ព័នន
ធ ឹងករ

ចបង់ស្រមប់ករផ្តល់ឲយ គឺជអ្វីែដលបនបង្ហញេនកនុងផទំងបញ
ជ ក់ករទិញេនេពលទទួលបន េហើយ

ក់ស្រមប់ពនធសម្រសបែដល្រតូវបនកំណត់េ

យ RIME។ វ ិធីបង់្របក់ែដលមនករអនុញញតរបស់អនក នឹង

្រតូវបនគិតៃថ្ល និងបង់ពនធេនេពលៃនករទទួលបនករបញ
ជ ទិញរបស់អនក។ អនកជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករ
ចំ

យទឹក្របក់ទំងេនះ។ េដើមបីឲយចបស់ គឺគមនករសង្របក់វ ិញេឡើង េបើសិនជតៃម្លធ្លក់ចុះបនទប់ពីករទិញ

របស់អនក ឬេបើសិនជមនករផ្តល់ជូនពិេសសេនេពលេ្រកយេទេលើករផ្តល់ឲយែដលអនកបនទិញេនះេទ។ ្របសិន
េបើអនកមន

រមមណ៍ថវ ិធី

្រស្តបង់្របក់ែដលមនករអនុញញតរបស់អនក ្រតូវបន

ក់ ឬគិតខុស អនក្រតូវផ្តល់

ដំណឹងដល់ េស អតិថិជនរបស់ RIME Store កនុងរយៈេពល ៣០ ៃថងៃនករទិញរបស់អនក
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic ។

មរយៈេគហទំព័រ

៣.២

ករផ្តល់ឲយមួយចំនួន គឺ

ចមនេលើមូល ្ឋ នចុះេឈមះជថមីេ

ករ្របឹងែ្របង និងហនិភ័យរបស់អនក េ

យស្វ័យ្របវត្តិ ែដលេនះ

យព្រងីកករចុះេឈមះរបស់អនកេ

ចសន ស
ំ ំៃចេពលេវ

យស្វ័យ្របវត្តិមុនេពល ហួសកំណត់។

េ

យទិញករផ្តល់ឲយែដលមនករចុះេឈមះជថមីេ

េ

យស្វ័យ្របវត្តិស្រមប់លកខខណ្ឌេធ្វើឲយថមីតគន េហើយអនកអនុញញត និងយល់្រពមឲយ RIME គិតៃថ្លេលើៃថ្លចុះេឈមះជ

ថមីនីមួយៗ េទេលើវ ិធី

យស្វ័យ្របវត្តិ អនកឯកភពថករចុះេឈមះរបស់អនក

ចេធ្វើជថមី

្រស្តបង់្របក់ែដលអនកបនេ្រជើសេរ ើសរហូតដល់េពលែដលអនក( ឬស្រមប់ករចុះេឈមះជ

រង្វន់ អនកឬអនកទទួលរង្វន់) លុបេចលករចុះេឈមះេនះ ឬ RIME បញឈប់ករេធ្វើឲយថមីេ
ករគិតៃថ្លេលើករចុះេឈមះេនះ។ ស្រមប់ករផ្តល់ឲយែដលមនករចុះេឈមះេ
អនកនឹងទទួលបនអុីែមលយ៉ ងតិចមួយេនកនុង

យស្វ័យ្របវត្តិ និងបញឈប់

យស្វ័យ្របវត្តិនីមួយៗ ែដលអនកទិញ

សយ ្ឋ នអុីែមលរបស់អនក ែដលបនផ្តល់ឲយនិងភជប់ជមួយ

BlackBerry ID េដើមបីរ ំលឹកអនកពីករជិតមកដល់ៃនករចុះេឈមះជថមី មុនេពលករចុះេឈមះជថមីរបស់អនក្រតូវបនេធ្វើ
េឡើង។ អនកមនសិទិ្រធ គប់្រគងេពញេលញេលើករចុះេឈមះរបស់អនក េហើយ

្របវត្តិេនះបន្រគប់េពលេវ
រេបៀបលុបករេធ្វើឲយថមីេ

។ ករបញ
ជ ក់ពីករបញ
ជ ទិញ និងអុីែមលបញ
ជ ក់របស់អនក នឹងមន

យស្វ័យ្របវត្តិ របស់អនក។ សូមកត់ចំ

ស្រមប់ករផ្តល់ឲយជក់

ក់

មួយ។ អនក្រតូវេធ្វើឲយថមីេ

ផ្តល់ឲយេនះ។
៣.៣ ករគិតៃថ្លទំងអស់ស្រមប់ករទិញ នឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើង

មួយ។ េបើសិនអនកចង់េធ្វើករផ្លស់បូរវ
្ត ិធី

RIME Store

ចលុបេចលករចុះេឈមះេ

យស្វ័យ

ក់ពីករែណនំេលើ

ំ ថ េបើសិនអនកបញឈប់ករចុះេឈមះរបស់អក
ន

យខ្លួនឯង េដើមបីបងកករបង្អក់េលើករេ្របើ្របស់ករ

មវ ិធី

្រស្តបង់្របក់ែដលអនកបនេ្រជើសេរ ើសេនកនុង

្រស្តបង់្របក់របស់អនក អនក

ចេធ្វើបនេ

យចូលេទកន់

មីនុយជេ្រមើសករបង់្របក់េនកនុង RIME Store។
៤.

លកខខណ្ឌ

ជញប័ណ្ណអក
ន លក់

៤.១

ជមួយករែចកចយេ

យេសរ ីេនកនុង RIME Store ចំណងេជើងមិនអនុញញតជមួយករទិញៃនឯក

ឲយកមមវ ិធីេឡើង។ អនកមនសិទធកុងករេ្របើ
ន
្របស់ចបប់ចម្លងរបស់ឯក

េ

យេយង

មលកខខណ្ឌៃនកិចច្រពមេ្រព ង

បញូច លជមួយករផ្តល់ឲយ (“លកខខណ្ឌ
ែដលគមនលកខខណ្ឌ

រ និងករផ្តល់

រ និងករផ្តល់ឲយកមមវ ិធី ែដលអនកទិញ និង

ជញប័ណ្ណអនកេ្របើ្របស់ ចបប់ ឬលកខខណ្ឌេផ ងេទៀត ែដល្រតូវបន

ជញប័ណ្ណអក
ន លក់”)។ BBSLA មនេរៀប ប់ពីលកខខណ្ឌែដលអនុវត្តេនេពល

ជញប័ណ្ណអនកទិញ។ លកខខណ្ឌ

ជញប័ណ្ណមួយចំនួន

ច្រតូវបន

ក់បញូច លេទកនុងចបប់

ស្រមប់េស កមមសំខន់មួយ។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើអនកទិញ ករជួលេលើភពយន្តមយយ េនះនឹងមនករកំណត់
េលើេពលេវ

ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងេពលែដល

ច្រតូវែតចប់េផ្តើមេមើលភពយន្ត (ឧទហរ ៍ណ កនុងរយៈេពល ៣០ ៃថងៃន

ករទិញ) េហើយេនេពលអនកចប់េផ្តើមេមើលភពយន្ត េនះនឹងមនករកំណត់េលើេពល

ែដលអនក្រតូវែតបញចប់ករ

េមើលេនះ (ឧទហរណ៍ កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ ង)។ ក៏នឹង្របែហលជមនករកំណត់េលើម៉ូតៃនឧបករណ៍ផងែដរ ឬ

េលើឧបករណ៍ប៉ុនមន្របេភទែដលអនក

ចេមើលភពយន្តបន។ អនកទទួល

កនុងករេបើក ឬេ្របើ្របស់ករផ្តល់ឲយទំងេនះ

អនក េ

យេយង

មលកខខណ្ឌ

ជញប័ណ្ណែដល

ចបញចប់េ

យស្វ័យ្របវត្តិ េ

ចេ្របើបន។

គ ល់ និងឯកភពថសមតថភពរបស់អនក

យគមនករផ្តល់ដំណឹងេលើកេ្រកយេទ

៥.
៥.១

និភ័យ និងករថតទុក
េលើកែលងអ្វីែដលបនបញ
ជ ក់េនកនុងលកខខណ្ឌទិញ

និភ័យៃនករបត់បង់ ឬខូចខតចំេពះករផ្តល់ឲយកនុង RIME

Store និងផលិតផលកនុងកមមវ ិធី (In-App Product) អនុញញតឲយអនកពី RIME និងអនកលក់ករផ្តល់ឲយេនះ

ទញយក។ ជមួយករែចកចយេផ ងេទៀតៃនករផ្តល់ឲយ េនេពលេដលអនកទញយកករផ្តល់ឲយ
ក្លយជទំនួលខុស្រតូវរបស់អនក េហើយ RIME ឬ
េលើករបត់បង់ ករបំផ្លញ ឬខូចខត ចំេពះឯក

រភគីទីបីជក់

ក់

ស្រមប់ My World ែដល

មួយ

រ

ំងេនះេឡើយ។ អនកគួរែតថតទុកករផ្តល់ឲយរបស់អនក។ កែន្លង
ចឲយអនកលុបេចញ និងដំេឡើងជថមីនូវកមមវ ិធី និង

មួយ េនេលើផលិតផលឧបករណ៍របស់អនក ដូចមនបញ
ជ ក់លម្អិតេនកនុងេគលករណ៍

ចែកែ្របជបន្តបនទប់។

៦.

េគលនេយបយសង្របក់វ ិញ ករគំ្រទរបស់ RIME ស្រមប់ RIME Store និងករគំ្រទស្រមប់ផលិតផល

៦.១

្រគប់ករទិញទំងអស់ ្រតូវបន

ក់ចូលេន កនុងេគលនេយបយសង្របក់វ ិញរបស់ RIME ែដល

http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy េ
៦.២

នឹង

ខ្រកុមហ៊ុន ឬអនកលក់ករផ្តល់ឲយេនះ នឹងមិនទទួលខុស្រតូវ

ក់ទុកកនុង RIME Store របស់អនក (“ពិភពរបស់ខំុ”ញ (My World))

ឯក

មរយៈករ

ចរកបនេន

យមនករេធ្វើឲយទន់សម័យជបនទបនទប់។

សូមចូលេទកន់េគហទំព័រគំ្រទស្រមប់ RIME Store ែដល្រតូវបនអនុវត្តន៍ស្រមប់េស កមមគំ្រទ ែដលមន
ស្រមប់ RIME Store និងស្រមប់បញ
្ហ ទញយក។ អនកលក់ករផ្តល់ឲយ មនទំនួលខុស្រតូវេលើករធន និងគំ្រទ
ស្រមប់ករផ្តល់ឲយរបស់ពួកេគ។

៦.៣

វ ិធនៃនកិចច្រពមេ្រព ង BBSLA ែដលទក់ទិននឹងករផ្តល់ឲយ
នឹង្របេភទមួយៃនករផ្តល់ឲយ ដូចជកមមវ ិធី េស កមម RIM ឯក
ទិញរបស់អនកេលើករផ្តល់ឲយ។ េ

មួយ េ

យ ប់បញូច លទំងករផ្តល់ឲយែដលពក់ព័នធ

រភគីទីបី និងេស កមមភគីទីបី ្រតូវអនុវត្តន៍េលើករ

យគមនករកំណត់េលើករផ្តល់ឲយខងេដើម

ជញប័ណ្ណ ភពឯកជន ករនំេចញ

ករធន ករបដិេសធ ករមិន ប់បញូច ល និងករកំណត់ៃនករទទួលខុស្រតូវ មនសរេសរេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ង
BBSLA ែដលអនុវត្តន៍េលើកមមវ ិធី េស កមម RIM ឯក

រភគីទីបី និងេស កមមភគីទីបី ែដលអនុវត្តន៍េលើករទិញរបស់

អនកេលើករផ្តល់ឲយ ែដលជកមមវ ិធី េស កមម RIM ឯក
្រតូវបនអនុញញតេ

យចបប់អនុវត្តន៍ ករកំណត់ ករមិន ប់បញូច ល និងករបដិេសធេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ង នឹង

អនុវត្តន៍ចំេពះអនកផគត់ផង
គ ់េស កមមរបស់ RIME (េ
ពក់ព័នន
ធ ឹង្របតិបត្តិករបង់្របក់។
៧.

ករ្រពមេ្រព ង និងកតព្វកិចព
ច នធគយ

៧.១

អនក

ចនឹង្រតូវ

រភគីទីបី និងេស កមមភគីទីបី។ េនក្រមិតអតិបរមែដល

យ ប់បញូច ល េ

ក់

យគមនករកំណត់ អនកផគត់ផង
គ ់ៃនេស កមមែដល

ក់ឲយ និងទទួលខុស្រតូវេលើករបង់ពនធគយ និង/ឬ កតព្វកិចចនចូលែដល្រតូវបនដកពនធ េនេពល

ែដលអនកទញយកករផ្តល់ឲយ។ ករគិតៃថ្លបែនថមេផ ងេទៀតស្រមប់ពនធ

រ ឬកតព្វកិចចនំចូល ្រតូវែតបង់្របក់

េ

យអនកផទល់។ អនកគួរែតទក់ទងករ ិយល័យពនធគយកនុង្រសុក េ្រកមយុ ្ត ធិករពក់ព័នធ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម

េលើេគលនេយបយ ឬកតព្វកិចចពនធគយ។
៧.២

អនក

ចទទួល

ជញប័ណ្ណ ឬករអនុញញតែដលចំ

ស្រមប់ទទួល ឬេ្របើ្របស់ករផ្តល់ឲយេ
ករ។ ប ជ័យមិន
េឡើយ។ ករចំ

យេ

យអនកផទល់ ពីរ ្ឋ ភិបល ឬ

យអនក េហើយេបើចំបច់ បេងកើតជភស្តុ

ជញធរ

មួយែដលចំបច់

ងេទឲយ RIME

មេសចក្តី្រតូវ

ចេធ្វើែបបេនះបន នឹងមិនអនុញញតឲយអនករក ទុក ឬពនយករបង់្របក់ស្រមប់ករផ្តល់ឲយេនះ
យបែនថម

ដូចែផនកេនះ នឹង្រតូវបង់េ

មួយ ឬករគិតៃថ្ល

យអនក។ ករផ្តល់ឲយ

មួយែដលេធ្វើេឡើងេ

យ RIME េ

យ

រអនកមិន

ចេធ្វើបន

ច្រតូវនំេចញ នំចូល និងេ្របើ្របស់ចបប់ និងបទបញ
ជ ចបប់ េន

កនុងទឹកដី ឬយុ ្ត ធិករពក់ព័នេធ ផ ងេទៀត េនកែន្លងែដលអនកយកករែចកចយ នំេចញករផ្តល់ឲយពី នំចូលករ

ផ្តល់ឲយេទ ឬេ្របើ្របស់ករផ្តល់ឲយ។ អនកមនទំនួលខុស្រតូវេលើករអនុេ
តំ

ង និងធនថ អនកនឹងមិនេធ្វើអីរ្វ ំេ

ម

មចបប់ និងបទបញ
ជ ទំងេនះ និង

ភេលើចបប់ទំងេនះេឡើយ។ អនកយល់្រពមេទៀតថ អនកនឹង្រតូវសងករ

ខូចខតេពញេលញដល់ RIME និងអនកផគត់ផង
គ ់េស កមម
អនុេ

ម

មែផនកេនះ។

មួយរបស់ RIME ស្រមប់ប ជ័យរបស់អនកកនុងករ

៨.

ព័ត៌មនផទល់ខួន
្ល និងភពឯកជនរបស់អក
ន

៨.១

បែនថមេលើព័ត៌មនែដលអនកបនឯកភព េ្រកមកិចច្រពមេ្រព ង BBSLA ថ RIME
បញូជ ញករទិញរបស់អនក RIME

ចេធ្វើ្របតិបត្តិករគណនីវ ិធី

លម្អិតេផ ងេទៀត ដូចជេលខកតេ្រកឌីត

ចេធ្វើ្របតិបត្តិករេដើមបីបំេពញ និង

្រស្តែដលមនករអនុញញតរបស់អនក និងព័ត៌មន

សយ ្ឋ នគិតៃថ្ល ព័ត៌មនអនកផគត់ផគង់េស កមមែអ៊ថម ព័ត៌មនអំពីករ

ផ្តល់ឲយែដលបនទញយក និងទិញ និងព័ត៌មនកំណត់ឧបករណ៍ និងព័ត៌មនអនកេ្របើ្របស់េផ ងេទៀត ដូចជទី
របស់អនកេនេពលទិញ (“ព័ត៌មនបង់្របក់”)។ អនកឯកភពថ RIME

ចទទួលបនព័ត៌មនទំងេនះេ

ំង

យផទល់ ឬពី

អនកផគត់ផង
គ ់េស កមម ែដលផ្តល់ករដឹកជញូជ ន និងេស កមមបំេពញេទឲយ RIME អនក្របតិបត្តិករបង់្របក់មនដូចជ
PayPal ្រកុមហ៊ុនកតេ្រកឌីត ឬ េនកនុងករណីគិត្របក់

អនកផគត់ផង
គ ់េស កមមែអ៊ថថម

មែដល

ម្រកុមហ៊ុនទូរស័ពទ ែដលលកខខណ្ឌទិញទំងេនះអនុវត្តន៍

ចអនុវត្តបន។ អនកយល់្រពមឲយ RIME ផ្តល់ព័ត៌មនបង់្របក់របស់អនកេទ

ឲយភគីទីបី MoR អនក្របតិបត្តិករករបង់្របក់ ឬអងគភពេផ ងេទៀត ែដលចំបច់េដើមបីស្រមបស្រមូលករទិញ និង
េស កមមបេ្រមើ។ េនកនុងករណីខ្លះេនេពលែដលអនកបនផ្តល់ភគីទីបី MoR ពីមុន ជមួយព័ត៌មនកតេ្រកឌីតរបស់
អនក អនក

ច្រតូវបនសួរេបើសិនជភគីទីបីេនះផ្តល់ព័ត៌មនេនះមកឲយ RIME េដើមបីេ្របើ្របស់ េនេពលែដល RIME

េដើរតួជ MoR ស្រមប់ករទិញរបស់អនក។ េបើសិន RIME ទទួលបនព័ត៌មនបង់្របក់ែបបេនះ
េ្របើ្របស់េទ
៨.២

មករចំបច់េដើមបីស្រមបស្រមួលករទិញរបស់អនក េ

ព័ត៌មនផទល់ខួនែដល្រតូ
្ល
វបនេធ្វើ្របតិបត្តិករេ

េធ្វើេឡើងេ

យេយង

យ RIME និង

យេយង

នឹង្រតូវបន

មលកខខណ្ឌទិញទំងេនះ។

ខ្រកុមហ៊ុន និងអនកផគត់ផង
គ ់េស កមម នឹង្រតូវបន

មេគលនេយបយភពឯកជនរបស់ RIM (ែដល្រតូវបនបញូច លេនទីេនះេ

យ

េសចក្តីបញ
ជ ក់ និង

ចេមើលបនេន www.blackberry.com/legal ឬ

legalinfo@rim.com)។ ្របតិបត្តិករេនះ

ចទទួលបន

មអុីែមល

ចរួមបញូច លេស កមមបញូជ នេទឲយ និងេស កមមបំេពញបេ្រមើ ែដលពក់ព័នធ

នឹងករទិញរបស់អនក ដូចជេដើមបីបញូជ នករបញ
ជ ទិញរបស់អនក ទទួលករបង់្របក់ ផ្តល់ដំណឹងដល់អនកពី

ថ នភព

ៃនករបញ
ជ ទិញរបស់អនក ស្រមបស្រមួលករេធ្វើឲយទនសម័យ ឬករេធ្វើឲយថមីេឡើងវ ិញៃនករចុះេឈមះស្រមប់ករ

ផ្តល់ឲយ (េបើសិនជមន) ែកលម្អ RIME Store និងផ្តល់ឲយអនកនូវេស កមមអតិថិជនដ៏មន្របសិទិភ
ធ ព អនុវត្តករ
កំណត់ករផ្តល់

ជញប័ណ្ណ េផទរពនធ

ករពរសកមមភពឆេបក និងអនុេ
ព័ត៌មនបង់្របក់

ករែដល
ម

ចអនុវត្ត បញ
ជ ក់អត្តសញញណ និងពិនិតយេ្រកឌីត េសុើបអេងកត និង

មេសចក្តី្រតូវករផ្លូវចបប់ និងបទបញ
ជ ឬដូចបនអនុញញតេ

ច្រតូវបន្របតិបត្តិករេ

យចបប់។

យ ឬកនុងនមរបស់ RIME េនខងកនុង ឬខងេ្រក្របេទសែដលអនក

ទីលំេន ែដល ប់បញូច លេ

យមិនកំណត់ដូចជេនកនុង ្របេទសក

អនកផគត់ផង
គ ់េស កមមែដល

ចអនុវត្តបន។ េបើសិនអនកជ្របជជនៃនតំបន់េសដ្ឋកិចអ
ច ឺរប
ុ ៉ ឬ្របេទស

សិង្ហបុរ ី ឬ្របេទសេផ ងេទៀតែដលមនបរ ិកខ្របតិបត្តិេ

សហរដ្ឋ

េមរ ិក ច្រកភពអង់េគ្លស

យ ឬកនុងនម្រកុមហ៊ុនរបស់ RIM Group ឬ

មួយែដល្រតូវ

្ល
យុ ្ត ធិករេនះ អនកយល់្រពមចំេពះ្របតិបត្តិករេនះ។
ករករអនុញញតេដើមបីេផទរព័ត៌មនផទល់ខួនេ្រកពី
៩.

ព័ត៌មនបែនថម

៩.១

ព័ត៌មនទំនក់ទំនង និងព័ត៌មនបែនថមស្រមប់ RIME

ំង
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