ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ BBSLA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ RIME
1.

ΠΕ∆ΙΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.1 Η Συμφωνία Άδειας BlackBerry Solution (“BBSLA”) ισχύει για όλες τις διανομές
(ελεύθερες και πληρωμένες) μέσω των Καταστημάτων RIME. Η Προσθήκη αυτή
αναφέρει τους πρόσθετους όρους αγοράς και προϋποθέσεις

(“Όροι Αγοράς”) που

ισχύουν για οποιαδήποτε αγορά μίας Προσφοράς, για την οποία η RIME είναι ο
καταχωρημένος έμπορος (ή αντιπρόσωπος του καταχωρημένου εμπόρου) για την
συναλλαγή (συλλογικά “Αγορές” και η πράξη της διεξαγωγής μίας αγοράς “Αγορά” ή
“Αγορασθέν”). RIME σημαίνει Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In
Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., ή κάποια άλλη
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δικαιοδοσία Σας. Μία αναφορά εις την ‘BlackBerry Commerce’ εις ένα Κατάστημα
RIME ή σε σχετικές κοινοποιήσεις είναι για τους σκοπούς αυτών των Όρων Αγοράς μία
αναφορά εις την RIME. Οποιοιδήποτε όροι με κεφαλαία σε αυτή την Προσθήκη, οι
οποίοι δεν ορίζονται σε αυτή την προσθήκη, έχουν τη σημασία, η οποία αναφέρεται εις
την BBSLA. Εάν δεν έχετε ήδη ένα αντίγραφο της BBSLA για τη ∆ικαιοδοσία Σας,
μπορεί να βρεθεί εις τη διεύθυνση www.blackberry.com/legal.
1.2 Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ,
ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ “ΕΣΕΙΣ” Ή “∆ΙΚΟ ΣΑΣ” ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ RIME, ΟΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ‘ΣΥΜΦΩΝΩ’ ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ Η RIME ∆ΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ (Ή ΣΕ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΥΤΗ), ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ www.blackberry.com/legal)
ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ.

1.3 ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΘΕ
ΕΙΣ ΤΗ RIME ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΝΩ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΣΑΣ.
1.4 Μία παραγγελία, η οποία υποβάλλεται από Εσάς συνιστά μία προσφορά από Εσάς
προς τη RIME να αγοράσετε μία Προσφορά υπό τους όρους της BBSLA, όπως
τροποποιείται από αυτή την Προσθήκη και αποτελεί αντικείμενο Αποδοχής της RIME.
Αποδοχή ενός συμβολαίου για μία συγκεκριμένη Αγορά λαμβάνει χώρα το νωρίτερο (a)
αν η RIME αποδεχθεί την πληρωμή Σας για την Αγορά· και (b)αν η RIME χορηγήσει μία
επιβεβαίωση παραγγελίας σε Εσάς, επιτρέποντας τοιουτοτρόπως σε Εσάς να
εκφορτώσετε ή κατά άλλον τρόπο να αποκτήσετε πρόσβαση εις την Προσφορά. Οι Όροι
Αγοράς συνιστούν ένα ξεχωριστό συμβόλαιο μεταξύ Εσάς και της RIME για κάθε
Προσφορά και οποιοδήποτε ελάττωμα ή έλλειψη σε οποιαδήποτε Προσφορά δεν δίνει
σε Εσάς το δικαίωμα να ακυρώσετε τις Αγορές Σας για άλλες Προσφορές, είτε έχουν
παραγγελθεί συγχρόνως είτε όχι.
1.5 Αναγνωρίζετε ότι η RIME δρα ως ένας αντιπρόσωπος του Παρόχου Προσφορών κατά
τη συμπλήρωση της Αγοράς και, εκτός από τα Προϊόντα In-App, κατά τη συμπλήρωση
της διανομής της Προσφοράς σε Εσάς. Η διανομή της RIME των Προσφορών διεξάγεται
δια της παροχής σε Εσάς της δυνατότητας να εκφορτώσετε ή κατά άλλον τρόπο να
αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε Προσφορά από το λογισμικό BlackBerry Σας χειρός.
Αναγνωρίζετε επιπλέον ότι τα Προϊόντα In-App δεν αποθηκεύονται εις τους διακομιστές
της RIME και δεν διανέμονται μέσω ενός Καταστήματος RIME και είναι ο Πάροχος
Προσφορών αυτών των Προϊόντων In-App Products, και όχι η RIME, ο οποίος είναι
υπεύθυνος να εκπληρώσει τη διανομή των Προϊόντων In-App προς Εσάς.
1.6 Η RIME είναι δυνατόν μόνον κατά τη διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει την
παραγγελία Σας (χωρίς ευθύνη). Εάν αυτό αποτελεί την περίπτωση, δεν θα χρεωθεί
καμία πληρωμή, ούτε θα ληφθεί σύμφωνα με τον εξουσιοδοτημένο Σας τρόπο
πληρωμής, ή η RIME θα επιστρέψει οποιαδήποτε προηγούμενη πληρωμή Έχετε κάνει
για την Προσφορά αυτή.
1.7 Συμφωνείτε και δηλώνετε ότι Εσείς κάνετε Αγορές για προσωπική Σας χρήση μόνον και
όχι για περαιτέρω διανομή.

1.8 Εντός του πλαισίου Αγορών, το δικαίωμα που αναφέρεται στην

BBSLA να γίνουν

οποιεσδήποτε ενημερώσεις, τροποποιήσεις και ρυθμίσεις εις ένα Κατάστημα RIME
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση συμπεριλαμβάνει τη διεξαγωγή αλλαγών σε τιμές και
όρους αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των όρων που είναι σχετικοί προς τα
Καταστήματα RIME και επεξεργασίας από τη RIME των συναλλαγών Προϊόντος In-App
χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Πληρωμών BlackBerry, δεδομένου ότι τέτοιες αλλαγές
ισχύουν μόνον σε παραγγελίες, οι οποίες δεν έχουν γίνει Αποδεκτές κατά τη χρονική
στιγμή της αλλαγής. ∆εν υπάρχει προστασία τιμών και εάν Επιλέξετε να Συνεχίσετε με
μία παραγγελία, η οποία δεν έχει γίνει Αποδεκτή κατά τη χρονική στιγμή της αλλαγής,
Αναγνωρίζετε ότι η Προσφορά θα παρασχεθεί σύμφωνα με μία τέτοια τροποποιημένη ή
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αναθεωρημένων όρων αγοράς.
1.9 Η RIME είναι δυνατόν να διατηρεί αρχεία αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία αφορούν
όλες τις συναλλαγές για μία τέτοια χρονική περίοδο, όπως επιτρέπεται από τους
ισχύοντες νόμους. Εσείς πρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο όλων των εντύπων
σχετικών προς τις Αγορές Σας από ένα Κατάστημα RIME. Η RIME είναι δυνατόν, αλλά
δεν μπορεί να εγγυηθεί, ότι η RIME θα είναι σε θέση να Σας παρέχει αντίγραφα τέτοιων
εντύπων κατόπιν γραπτής Σας αίτησης.
2.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1 Η RIME διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει τον Τόπο ∆ιαμονής Σας και τις
Πληροφορίες Πληρωμών (ορίζονται κατωτέρω) και να διεξάγει άλλες ενέργειες, ώστε να
εξακριβώσει την ταυτοποίησή Σας ή να ανιχνεύσει και να προστατευθεί έναντι
παραβίασης ή κλοπής.
2.2 Έχετε την ευθύνη για την εξασφάλιση ότι οποιουσδήποτε κωδικούς Χρησιμοποιείτε για
την πρόσβαση ή τη χρήση σε ένα Κατάστημα RIME και/ή για τη διεξαγωγή πληρωμών
για Προσφορές παραμένουν ασφαλείς και οι διατάξεις εις την BBSLA σχετικά με τους
κωδικούς ισχύουν για τη χρήση Σας αυτών σε σχέση προς τη διεξαγωγή Αγορών.
Εφόσον Καταχωρήσετε τον κωδικό Σας, δεν θα Σας ζητηθεί να επανακαταχωρήσετε τον
κωδικό Σας προκειμένου να κάνετε Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου ζήτησης του
κωδικού που δεικνύεται στις ρυθμίσεις των Επιλογών Πληρωμών Σας. Αν Επιθυμείτε

να σας ζητείται ο κωδικός Σας για κάθε Αγορά που Κάνετε, πρέπει να Αλλάξετε τη
ρύθμιση ζήτησης κωδικού εις τις ρυθμίσεις Επιλογών Πληρωμών Σας.
2.3 Οι Προσφορές, οι οποίες είναι διαθέσιμες από ένα Κατάστημα RIME, προορίζονται για
άτομα με την απαραίτητη ικανότητα και δυνατότητα να συναινέσουν νόμιμα στην
παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών και να συνάψουν ένα δεσμευτικό και
επιβαλλόμενο συμβόλαιο. Συμφωνείτε να Είστε οικονομικά και κατά άλλον τρόπο
υπεύθυνος για τη χρήση του Καταστήματος RIME, όπως επίσης για οποιαδήποτε χρήση
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συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ανηλίκων και Συμφωνείτε να επιτηρείτε κάθε
χρήση ενός Καταστήματος RIME και οποιαδήποτε διεξαγωγή Αγορών στο όνομά Σας ή
τον λογαριασμό Σας από τους Εξουσιοδοτημένους από Εσάς Χρήστες.
2.4 Η RIME διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει ενέργειες που η RIME θεωρεί εύλογα
απαραίτητες ή κατάλληλες, προκειμένου να επιβάλλει και/ή εξακριβώσει την τήρηση
οποιουδήποτε τμήματος αυτών των Όρων Αγοράς, συμπεριλαμβανομένου να
διευκολύνει την αποστολή των επιβαλλομένων φόρων προς τις κρατικές αρχές ή των
εξόδων προς τους Πωλητές Προσφορών, τις Προσφορές των οποίων Αγοράσατε
(συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιοριζόμαστε σε αυτό, του δικαιώματος της
RIME να ακολουθεί οποιαδήποτε νομική διαδικασία που αφορά τη χρήση Σας των
Προσφορών και/ή μία αξίωση τρίτου ότι η χρήση από Εσάς των Προσφορών είναι
παράνομη και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα αυτού του τρίτου). Συμφωνείτε ότι η RIME
έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη απέναντί Σας, να αποκαλύπτει οποιεσδήποτε
πληροφορίες Σας αφορούν εις τις υπηρεσίες επιβολής φόρων ή νόμων, κρατικές αρχές
και/ή έναν τρίτο, καθόσον η RIME πιστεύει ότι είναι εύλογα απαραίτητο ή κατάλληλο να
επιβάλλει και/ή να εξακριβώσει την τήρηση οποιουδήποτε μέρους αυτών των Όρων
Αγοράς (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιοριζόμαστε σε αυτό, του
δικαιώματος της RIME να ακολουθεί οποιαδήποτε νομική διαδικασία έχει σχέση προς τη
χρήση από Εσάς των Προσφορών και/ή οποιαδήποτε αξίωση τρίτου ότι η χρήση από
Εσάς των Προσφορών είναι παράνομη και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα ενός τέτοιου
τρίτου).

3.

ΤΙΜΗ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1 Οι τιμές που είναι πληρωτέες για τις Προσφορές είναι αυτές, οι οποίες εμφανίζονται εις
την οθόνη για την επιβεβαίωση της εφαρμοζόμενης αγοράς κατά τη στιγμή της
Αποδοχής και υπόκεινται εις τον ισχύοντα φόρο, όπως ορίζεται εύλογα από την RIME.
Σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τρόπο πληρωμής Σας, θα χρεωθούν η τιμή και οι φόροι
κατά τη στιγμή της Αποδοχής της παραγγελίας Σας. ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΥ. Για λόγους σαφήνειας, δεν υπάρχουν επιστροφές
χρημάτων αν η τιμή μειωθεί μετά την Αγορά από Εσάς μίας Προσφοράς ή αν υπάρξει
μία μετέπειτα προωθητική προσφορά για μία Προσφορά που Έχετε Αγοράσει. Εάν
Νομίζετε ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τρόπο πληρωμής Σας έχετε λανθασμένα
χρεωθεί ή επιβαρυνθεί, πρέπει να Ειδοποιήσετε την υπηρεσία πελατών του
Καταστήματος RIME εντός 30 ημερών από την Αγορά Σας εις τη διεύθυνση
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.
3.2 Μερικές Προσφορές είναι διαθέσιμες σε μία βάση αυτόματα ανανεούμενης συνδρομής,
που έχει ως σκοπό να Σας εξοικονομήσει χρόνο, προσπάθειες και κινδύνους δια της
επέκτασης της συνδρομής Σας αυτόματα πριν λήξει. ∆ια της αγοράς μίας Προσφοράς
αυτόματα ανανεούμενης συνδρομής, Συμφωνείτε ότι η συνδρομή Σας είναι δυνατόν να
ανανεώνεται αυτόματα υπό όρους διαδοχικής ανανέωσης και Εξουσιοδοτείτε ρητά και
επιτρέπετε εις την RIME να τιμολογεί κάθε έξοδο ανανέωσης συνδρομής σύμφωνα με
τον επιλεγμένο από Εσάς τρόπο πληρωμής, έως ότου είτε Εσείς (ή, για συνδρομές
δώρο, Εσείς ή ο αποδέκτης του δώρου) ακυρώσετε τη συνδρομή ή η RIME διακόψει την
αυτόματη ανανέωση και την τιμολόγηση της συνδρομής.

Για κάθε Προσφορά

αυτόματης ανανέωσης συνδρομής που Αγοράζετε, θα Σας αποστέλλεται τουλάχιστον
ένα email εις τη διεύθυνση email που Έχετε δώσει σε συνδυασμό με την BlackBerry ID
σας ώστε να Σας υπενθυμίσει για μία επερχόμενη ανανέωση πριν ανανεωθεί η
συνδρομή Σας. Έχετε τον πλήρη έλεγχο επί της συνδρομής Σας και είναι δυνατόν να
Ακυρώσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή την αυτόματη ανανέωση. Η επιβεβαίωση της
παραγγελίας Σας και το email επιβεβαίωσης θα περιλαμβάνουν οδηγίες πώς είναι
δυνατόν να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής Σας. Παρακαλείσθε να
λάβετε υπ’ όψιν ότι εάν ∆ιακόψετε τη Συνδρομή Σας για μία συγκεκριμένη Προσφορά,

πρέπει να Ανανεώσετε τη συνδρομή Σας δια χειρός ώστε να προλάβετε τη διακοπή
πρόσβασης προς την Προσφορά.
3.3 Όλες οι χρεώσεις για Αγορές τιμολογούνται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που
Εσείς επιλέξατε εις το σχετικό Κατάστημα RIME. Εάν Επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο
πληρωμής Σας, Μπορείτε να το Πράξετε μέσω του μενού Επιλογών Πληρωμής εις το
Κατάστημα RIME.
4.

ΟΡΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ

4.1 Όσον αφορά τις ελεύθερες διανομές μέσω ενός καταστήματος RIME, δεν μεταφέρεται το
δικαίωμα με τις Αγορές Περιεχομένου και Προσφορές λογισμικού. Έχετε το δικαίωμα να
χρησιμοποιήσετε αντίγραφα των Προσφορών Περιεχομένου και λογισμικού που
Αγοράσατε, που υπόκεινται εις τους και είναι σύμφωνες με τους όρους οποιασδήποτε
άδειας τελικού χρήστη, κανονισμούς ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που
συμπεριλαμβάνονται με την Προσφορά (“Όροι Άδειας Πωλητή”). Η BBSLA αναφέρει
τους όρους που ισχύουν, όπου δεν υπάρχουν Όροι Άδειας Πωλητή. Μερικοί Όροι
Άδειας Πωλητή είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται εις τους κανονισμούς για μία
συγκεκριμένη υπηρεσία. Παραδείγματος χάριν, αν Αγοράσετε μία ενοικίαση μίας ταινίας,
μπορούν να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά το πότε πρέπει να Ξεκινήσετε
να Βλέπετε την ταινία (παραδείγματος χάριν, εντός 30 ημερών από την Αγορά) και,
εφόσον Ξεκινήσετε να Βλέπετε την ταινία, είναι δυνατόν να υπάρχουν περιορισμοί που
αφορούν το πότε πρέπει να Τελειώσετε να την Βλέπετε (παραδείγματος χάριν, εντός 24
ωρών). Είναι δυνατόν επίσης να υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά ποια μοντέλα
συσκευών ή σε πόσες διαφορετικές συσκευές είναι δυνατόν να ∆είτε την ταινία.
Αναγνωρίζετε και Συμφωνείτε ότι η δυνατότητά Σας να έχετε πρόσβαση ή να
χρησιμοποιείτε τέτοιες Προσφορές είναι δυνατόν να διακόπτονται αυτόματα, χωρίς
επιπλέον ειδοποίηση προς Εσάς, σύμφωνα προς τους ισχύοντες Όρους Άδειας
Πωλητή.
5.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους Αγοράς, ο κίνδυνος απώλειας
ή καταστροφής των Προσφορών του Καταστήματος RIME και των Προϊόντων In-App

μετατίθεται σε Εσάς από την RIME και από τον Πωλητή Προσφοράς αντίστοιχα κατά την
εκφόρτωση. Όπως και με άλλες διανομές Προσφορών, εφόσον Εκφορτώσετε
οποιαδήποτε Προσφορά, καθίσταται δική Σας ευθύνη και κανείς από την RIME ή τις
θυγατρικές της ή τον Πωλητή της Προσφοράς, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος προς
Εσάς για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή βλάβη σε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό.
Πρέπει να ∆ημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των Προσφορών Σας. Η αποθήκη Σας
του Καταστήματος RIME (“My World”) Σας δίνει τη δυνατότητα να απεγκαταστήσετε και
να επαναεγκαταστήσετε συγκεκριμένο Λογισμικό και Είδη Τρίτου εις το Προϊόν Χειρός
Σας, όπως αναφέρεται περαιτέρω λεπτομερώς εις τους τότε ισχύοντες κανονισμούς για
My World, οι οποίοι είναι δυνατόν να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν.
6.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

RIME,

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ RIME ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.1 Όλες οι Αγορές υπόκεινται εις την Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων της RIME, που είναι
διαθέσιμη εις τη διεύθυνση http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy,
όπως ενημερώνεται από καιρού εις καιρόν.
6.2 Παρακαλείσθε να αναφερθείτε στη σελίδα δικτύου υποστήριξης για το

σχετικό

Κατάστημα RIME για τις υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες είναι διαθέσιμες για το
κατάστημα RIME και για θέματα εκφόρτωσης. Οι Πωλητές Προσφορών είναι υπεύθυνοι
για τις εγγυήσεις και την υποστήριξη των Προσφορών τους.
6.3 ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ BBSLA, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIM, ΕΙ∆Η
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, Η Α∆ΕΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, Η ΕΞΑΓΩΓΗ, Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ BBSLA
ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIM, ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIM, ΕΙ∆Η ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΑΠΟ

ΤΟΝ

ΙΣΧΥΟΝΤΑ

ΝΟΜΟ,

ΟΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ BBSLA ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,

ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,

ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΗΣ

RIME

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ).
7.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

7.1 Είναι δυνατόν να Υπόκεισθε και να Έχετε την ευθύνη για τελωνειακές χρεώσεις και/ή
φόρους εισαγωγής, οι οποίοι αποδίδονται όταν Εκφορτώνετε τις Προσφορές.
Οποιεσδήποτε τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις για εκτελωνισμό ή φόρους εισαγωγής
πρέπει να πληρωθούν από Εσάς. Πρέπει να Έρθετε σε επαφή με τα τοπικά τελωνεία
της σχετικής δικαιοδοσίας για επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την ισχύουσα
τελωνειακή πολιτική ή φόρους.
7.2 Πρέπει να Λάβετε με δικά σας έξοδα οποιαδήποτε άδεια ή συγκατάθεση οποιασδήποτε
κρατικής ή άλλης αρχής, η οποία απαιτείται για την απόκτηση ή τη χρήση των
Προσφορών από Εσάς και εάν είναι απαραίτητο να χορηγήσετε αυτά τα αποδεικτικά
στοιχεία στην RIME κατόπιν αίτησης. Η μη δυνατότητα να το πράξετε, δεν Σας δίνει το
δικαίωμα να

κρατήσετε ή να καθυστερήσετε την πληρωμή για την Προσφορά.

Οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα ή χρεώσεις που προκαλούνται εις την RIME ως συνέπεια
της έλλειψης δυνατότητας από Εσάς να συμμορφωθείτε με το περιεχόμενο αυτού του
Κεφαλαίου πρέπει να πληρωθούν από Εσάς. Οι Προσφορές είναι δυνατόν να υπόκεινται
στους νόμους και τους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών, εισαγωγών και χρήσης εις την
επικράτεια ή άλλη σχετική διακαιοδοσία όπου Παραλαμβάνετε, Εξάγετε τις Προσφορές
από, Εισάγετε τις Προσφορές εντός ή Χρησιμοποιείτε τις Προσφορές. Έχετε την ευθύνη
για τη συμμόρφωση με εκείνους τους νόμους και τους κανονισμούς και ∆ηλώνετε και
Εγγυάσθε ότι δεν θα Πράξετε οτιδήποτε να τους Παραβείτε. Επιπροσθέτως, Συμφωνείτε
ότι πρέπει να Αποζημιώσετε πλήρως την RIME και οποιονδήποτε από τους παρόχους
υπηρεσιών της RIME για τη μη δυνατότητά Σας να συμμορφωθείτε με το περιεχόμενο
αυτού του κεφαλαίου.

8.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

8.1

Επιπροσθέτως προς τις πληροφορίες εις τις οποίες Έχετε συμφωνήσει σύμφωνα με
την BBSLA, ότι η RIME είναι δυνατόν να Επεξεργάζεται ώστε να συμπληρώνει και
παραδίδει τις Αγορές Σας, η RIME είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τον λογαριασμό
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τρόπο πληρωμής Σας και άλλες λεπτομέρειες, όπως
αριθμό πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση τιμολόγησης, πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσίας
Airtime, πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις Προσφορές που έχουν εκφορτωθεί και
αγορασθεί και πληροφορίες ταυτοποίησης συσκευής και άλλες σχετικές λεπτομέρειες, οι
οποίες αφορούν τον χρήστη, όπως τον τόπο διαμονής Σας κατά τη χρονική στιγμή της
Αγοράς (“Πληροφορίες Πληρωμής”). Συμφωνείτε ότι η RIME είναι δυνατόν να
λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες είτε απευθείας είτε από παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι
παρέχουν

διανομή

και

βοηθητικές

υπηρεσίες

εκπλήρωσης

προς

την

RIME,

επεξεργαστές πληρωμών όπως PayPal, εταιρίες πιστωτικών καρτών ή στην περίπτωση
μίας συναλλαγής τιμολογούμενης από τον φέροντα, για τον οποίον ισχύουν αυτοί οι
Όροι Αγοράς, τους παρόχους Σας υπηρεσίας Airtime, όπως ισχύουν. Συναινείτε η RIME
να παρέχει τις Πληροφορίες Πληρωμής Σας σε ένα Τρίτο Μέρος MoRs, επεξεργαστές
πληρωμής ή άλλες οντότητες, όπως απαιτείται εύλογα για τη διευκόλυνση της αγοράς
και των βοηθητικών υπηρεσιών. Σε μερικές περιπτώσεις, όπου Έχετε προηγουμένως
δώσει εις ένα Τρίτο Μέρος MoR τις πληροφορίες της πιστωτικής Σας κάρτας, είναι
δυνατόν να Ερωτηθείτε εάν ένας τέτοιος τρίτος είναι δυνατόν να παρέχει εις την RIME
τις πληροφορίες αυτές, ώστε να χρησιμοποιηθούν, όπου η RIME δρα ως MoR για τις
Αγορές

Σας.

Εάν

η

RIME

λαμβάνει

τέτοιες

Πληροφορίες

Πληρωμής,

θα

χρησιμοποιηθούν όπως απαιτείται εύλογα για να διευκολυνθούν οι Αγορές Σας
σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Αγοράς.
8.2 Οι προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται σε Επεξεργασία από την RIME
και τις θυγατρικές εταιρίες αυτής και τους παρόχους υπηρεσιών θα αντιμετωπίζονται
σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων της RIM (η οποία
ενσωματώνεται τοιουτοτρόπως δια αναφοράς και μπορεί να διαβασθεί στη διεύθυνση
www.blackberry.com/legal ή να παραληφθεί δια ανταλλαγής email με τη διεύθυνση
legalinfo@rim.com). Μία τέτοια Επεξεργασία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διανομή και

βοηθητικές υπηρεσίες εκπλήρωσης που έχουν σχέση με τις Αγορές Σας, όπως να
παραδώσει μία παραγγελία Σας, να λάβει πληρωμή, να Σας ειδοποιήσει για την
κατάσταση της παραγγελίας Σας, να διευκολύνει τις ενημερώσεις της ανανέωσης των
συνδρομών για τις Προσφορές (αν ισχύουν), να βελτιώσει ένα Κατάστημα RIME και να
παρέχει προς Εσάς την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών, να επιβάλλει τους
περιορισμούς της άδειας, να εμβάσει τους ισχύοντες φόρους, να επιβεβαιώσει την
ταυτότητα και να διεκπεραιώσει πιστωτικές επιταγές, να διερευνήσει και να
παρεμποδίσει δόλια δραστηριότητα και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των νόμων
και των κανονισμών ή όπως επιτρέπεται από τον νόμο. Πληροφορίες Πληρωμής είναι
δυνατόν να υποβάλλονται σε Επεξεργασία από ή για λογαριασμό της RIME εσωτερικά ή
εξωτερικά της χώρας εις την οποία ∆ιαμένετε, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό
του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σιγκαπούρης και
άλλων χωρών όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν από ή για
λογαριασμό του Ομίλου Εταιριών RIM ή του ισχύοντος παρόχου υπηρεσίας. Εάν Είστε
κάτοικος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή οποιασδήποτε χώρας, για την
οποία απαιτείται συναίνεση για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών εξωτερικά
αυτής της δικαιοδοσίας, Συναινείτε σε αυτή την Επεξεργασία.
9.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9.1 Πληροφορίες επαφής και πρόσθετες πληροφορίες για την RIME είναι δυνατόν να
διαβασθούν εις τη διεύθυνση http://www.blackberry.com/legal/rime.

