ДОПОЛНЕНИЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА BBSLA ЗА
RIME ПРОДАВНИЦИТЕ

1.

ОБЕМ & ПРИМЕНА

1.1

Договорот за лиценца за BlackBerry Solution (“BBSLA”) се однесува за сите дистрибуции
(бесплатни и платени) преку RIME Продавниците. Ова Дополнение ги утврдува дополнителните услови за купување (“Услови за купување”) кои што важат за секое купување
на Понуда за која што RIME е овластен трговец (или застапник на овластен трговец) за
трансакцијата (колективно „Купувања“, а постапката на купување „Купување“ или
„Купен“). RIME значи Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., или некој друг ваков партнер на
RIM кој што е идентификуван на http://www.blackberry.com/legal/rime како дистрибутер
на Понудите во Вашата јурисдикција. Повикувањето на ‘BlackBerry Commerce’ во RIME
Продавница или во поврзани комуникации, заради целите на овие Услови за купување,
значи повикување на RIME. Сите услови напишани со големи букви во ова Дополнение
кои што не се дефинирани во ова дополнение ќе го имаат значењето утврдено во BBSLA.
Ако вие немате примерок од BBSLA за Вашата јурисдикција, можете да ја најдете на
www.blackberry.com/legal.

1.2

ОВОЈ ДОДАТОК СТАНУВА ОБВРЗУВАЧКИ ДОГОВОР ПОМЕЃУ ВАС, КУПУВАЧОТ
(ОБРАЌАЊАТА НА „ВИЕ“ ИЛИ „ВАШЕТО“ СЕ ТОЛКУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ
СО ТОА) И RIME КОГА ВИЕ ЌЕ СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОВА ДОПОЛНЕНИЕ СО КЛИКНУВАЊЕ НА КОПЧЕТО „СЕ СОГЛАСУВАМ“ ПОДОЛУ, И ТОА ВАЖИ ЗА СИТЕ
ПОНАТАМОШНИ КУПУВАЊА ОСВЕН АКО И СЕ ДОДЕКА RIME НЕ УКАЖЕ ДЕКА
ЗА КУПУВАЊЕ ВО ИДНИНА ЌЕ ВАЖАТ ПОИНАКВИ УСЛОВИ. АКО ВИЕ НЕ СТЕ
ПОДГОТВЕНИ ДА СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОВА ДОПОЛНЕНИЕ (ИЛИ БИЛО КОЕ ИДНО
ДОПОЛНЕНИЕ ВО ПОГЛЕД НА КУПУВАЊАТА НА КОИ ШТО ВАКВИТЕ ДОПОЛНЕНИЈА СЕ ОДНЕСУВААТ), ВАМ НЕМА ДА ВИ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ИЗВРШИТЕ КУПУВАЊЕ. ВЕ МОЛИМЕ ОТПЕЧАТЕТЕ ЕДЕН ПРИМЕРОК ОД ОВИЕ УСЛОВИ
ЗА КУПУВАЊЕ (КОИ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ВИДАТ НА www.blackberry.com/legal) ЗА
ВАШАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

1.3

АКО СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ ЗА КУПУВАЊЕ, ВИЕ ИЗЈАВУВАТЕ И
МУ ГАРАНТИРАТЕ НА RIME ДЕКА ВИЕ СТЕ ПОЛНОЛЕТНИ СПОРЕД ЗАКОНИТЕ
НА ВАШАТА ЈУРИСДИКЦИЈА.

1.4

Една нарачка која што Вие ќе ја поднесете претставува понуда од Вас кон RIME да купите некоја Понуда под условите на BBSLA како што се модифицирани со ова Дополнение
и таа подлежи на Прифаќање од страна на RIME. Прифаќање на еден договор за одредено
Купување се случува (a) пред RIME да ја прифати Вашата уплата за Купување на некоја
понуда; и (б) пред RIME да Ви испорача потврда на нарачката, со што ќе Ви дозволи да ја
даунлодирате или поинаку да пристапите кон Понудата. Условите за купување претставуваат посебен договор помеѓу Вас и RIME за секоја Понуда, а било кој дефект или недостаток во било која Понуда нема да Ви даде право да ги откажете Вашите Купувања на
други Понуди, без разлика дали тие се нарачани во истото време или не.

1.5

Вие потврдувате дека RIME делува како застапник на Испорачител на понуди (Offering
Vendor) при комплетирањето на Купувањето и, освен за In-App Производите, при комплетирањето на испораката на Понудите до Вас. Испораката на Понудите од страна на RIME ќе биде на тој начин што ќе Ви се овозможи да ја даунлодирате или поинаку да пристапите до секоја Понуда од Софтверот на Вашиот BlackBerry Handheld. Вие понатаму потврдувате дека In-App Производите не се складирани на серверите на RIME и не се дистрибуирани преку RIME Продавница, и дека Испорачителот на понуди на тие In-App
Производи, а не RIME, е одговорен за извршувањето на испораката на In-App Производите до Вас.

1.6

RIME може, врз основа на своето дискреционо право, да ја одбие Вашата нарачка (без одговорност). Во таков случај, нема да Ви се наплати ниту да се повлече било каков износ
преку Вашиот одобрен метод на плаќање, или RIME ќе Ви ја надомести било која уплата
која што Вие сте ја извршиле однапред за таа Понуда.

1.7

Вие се согласувате и одобрувате дека Вие вршите Купувања само за Ваша лична употреба, а не за понатамошна дистрибуција.

1.8

Во контекст на Купувањата, правото утврдено во BBSLA да се вршат било какви ажурирања, модификации и прилагодувања на одредена RIME Продавница без претходно известување вклучува промени на цените и условите за купување, вклучително условите поврзани со RIME Продавницата и обработката на трансакциите на In-App производ од
страна на RIME со користење на Сервисот за наплата на BlackBerry, доколку ваквите промени ќе важат само за нарачки кои што не биле Прифатени во времето на промената. Нема загарантираност на цените и ако Вие решите да продолжите со една нарачка која што
не била Прифатена во времето на промената, Вие потврдувате дека Понудата ќе Ви биде
обезбедена во согласност со ваквиот модифициран или променет опис или коригирана
цена и ќе подлежи на ревидираните услови за купување.

1.9

RIME може да чува документација поврзана со сите трансакции за тој период во согласност со важечките закони. Вие треба да отпечатите примерок од сите документи поврзани со Вашите Купувања преку RIME Продавница. RIME може, но не гарантира дека RIME ќе биде во можност да Ви обезбеди копии од овие документи на Ваше писмено барање.

2.

ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ

2.1

RIME го задржува правото да ги верификува Информациите за Вашата Локација и Плаќање (подолу дефинирани) и да преземе други чекори со цел да ја потврди Вашата идентификација или да открие и спречи измама или кражба.

2.2

Вие сте одговорни за обезбедување дека сите лозинки кои што Вие ги користите за да
пристапите или користите одредена RIME Продавница и / или за да извршите уплата за
Понудите остануваат безбедни и одредбите во BBSLA во врска со лозинките важат за Вашето користење на истите во поглед на вршењето на Купувања. Кога Вие еднаш ќе ја
внесете Вашата лозинка, нема да има потреба повторно да ја внесете Вашата лозинка за
да извршите Купувања во текот на периодот назначен во Вашите подесувања на Опцијата за плаќање. Ако Вие сакате од Вас да се бара Вашата лозинка за секое Купување кое
што Вие ќе го вршите, Вие мора да го промените подесувањето за лозинката во Вашите
подесувања на Опцијата за плаќање.

2.3

Понудите кои што се достапни преку RIME Продавница се наменети за поединци кои поседуваат капацитет и способност законски да се согласат со одредбата за потребните информации и да склучат обврзувачки и применлив договор. Вие се согласувате да бидете
финансиски и на друг начин одговорни за Вашето користење на RIME Продавницата, како и за било која употреба на информациите за Вашата сметка или за Вашето најавување
од страна на други, вклучително, без ограничување, на малолетни лица, и Вие се согласувате да го надгледувате користењето на RIME Продавницата, и било кои Купувања под
Ваше име или сметка од страна на Вашите овластени корисници.

2.4

RIME го задржува правото да презема чекори за кои што RIME смета дека се неопходни
или соодветни за да примени и / или потврди почитување на било кој дел од овие Услови
за купување, вклучително да овозможи плаќање на важечките даноци на владините тела
или давачки на Испорачителите на понуди чии што Понуди Вие сте ги Купиле (вклучително, но не ограничено на правото на RIME да соработува во било кој правен процес во
врска со Вашето користење на Понудите и / или тврдење на трета страна дека Вашето ко-

ристење на Понудите е незаконско и / или ги прекршува правата на таа трета страна).
Вие се согласувате дека RIME има право, без обврска кон Вас, да им обелодени било кои
информации за Вас на даночните или законодавните органи, владини службеници и / или
трета страна за што RIME верува дека е неопходно или соодветно да се примени и / или
потврди почитување на било кој дел од овие Услови за купување (вклучително но не ограничено на правото на RIME да соработува во било кој правен процес во врска со Вашето користење на Понудите и / или тврдење на трета страна дека Вашето користење на
Понудите е незаконско и / или ги прекршува правата на таа трета страна).

3.

ЦЕНА, ДАНОЦИ И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

3.1

Цените кои што треба да се платат за Понудите се оние кои што се изложени на екранот
за потврда на купувањето во времето на Прифаќање и тие подлежат на важечкиот данок
кој што е одреден од страна на RIME. Од Вашиот одобрен метод на плаќање ќе бидат наплатени цената и даноците во времето на Прифаќање на Вашата нарачка. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОВИЕ ИЗНОСИ. За појаснување, нема да има рефундирање ако цената се намали откако Вие сте го извршиле Купувањето на одредена Понуда
или ако има подоцнежна промотивна понуда на одредена Понуда која што Вие сте ја Купиле. Ако Вие сметате дека од Вашиот одобрен метод на плаќање неправилно е повлечена или наплатена некоја сума, Вие мора да ја известите службата за односи со клиенти на
RIME Продавницата во рок од 30 дена од Вашето Купување на
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2

Некои Понуди се достапни на база на претплата која што самата се обновува и која што е
наменета да Ви го заштеди Вашето време, напор и ризик со продолжување на Вашата
претплата автоматски пред таа да истече. Со купување на Понуда за претплата која што
самата се обновува, Вие се согласувате Вашата претплата автоматски да се обновува за
следните периоди на обновување и Вие изрично го овластувате и му дозволувате на
RIME да ја наплати секоја такса за обновување на претплатата од Вашиот овластен метод
за плаќање сé додека Вие (или, во случај на подарена претплата, Вие и добитникот на подарок) не ја откажете претплатата, или RIME не го прекине автоматското обновување и
плаќањето на претплатата. За секоја Понуда која што сте ја купиле и за која што имате
претплата која што самата се обновува, Вам ќе Ви биде испратен имеил на имеил адресата која што Вие сте ја навеле во врска со Вашата BlackBerry ID за да Ве потсетиме за
претстојното обновување пред Вашата претплата да се обнови. Вие имате потполна контрола врз Вашата претплата и можете да го откажете Вашето автоматско обновување во

било кое време. Вашата потврда на нарачката и имеил со потврда ќе содржат упатства
како да го откажете автоматското обновување на Вашата претплата. Ве молиме имајте
предвид дека ако Вие ја прекинете Вашата претплата за некоја одредена Понуда, Вие ќе
мора рачно да ја обновите Вашата претплата со цел да не се прекине пристапот кон
Понудите.
3.3

Сите износи за Купувањата ќе бидат наплатени од методот за плаќање кој што Вие сте го
избрале во важечката RIME Продавница. Ако сакате да го смените Вашиот метод на плаќање, Вие можете тоа да го направите во менито за Опции за плаќање во RIME Продавницата.

4.

УСЛОВИ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИСПОРАЧАТЕЛ

4.1

Како што е случајот со бесплатните дистрибуции преку одредена RIME Продавница, правото на сопственост не се пренесува со Купувања на содржина и софтверски Понуди.
Вие имате право да користите копии од Содржината и софтверските Понуди кои што
Вие ги Купувате во зависност од и во согласност со условите на било кои договори за лиценцирање на крајните корисници, правила или други услови влучени во Понудите
(“Услови за лиценца за испорачатели“ / “Vendor License Terms”). Во BBSLA се утврдени условите кои што се применуваат онаму каде што нема Услови за лиценца за испорачатели. Некои Услови за лиценца за испорачатели може да бидат вклучени во правилата
за одредена услуга. На пример, ако Вие Купувате изнајмување на филм, може да постојат
временски ограничувања во поглед на времето кога Вие мора да почнете да го гледате
филмот (на пример, во рок од 30 дена од Купувањето) и кога Вие ќе почнете да го гледате филмот, може да постојат ограничувања во поглед на тоа кога Вие мора да завршите
со гледање на филмот (на пример, во рок од 24 часа). Исто така, може да постојат ограничувања во поглед на тоа кои модели на апарати или на колку различни апарати Вие
можете да го гледате филмот. Вие потврдувате и се согласувате дека Вашата способност
да пристапите или да ги користите овие Понуди може автоматски да биде прекината, без
дополнително известување до Вас, во согласност со важечките.

5.

РИЗИЦИ И БЕКАПОВИ

5.1

Освен ако поинаку не е одредено во овие Услови за купување, ризикот од загуба или оштетување на Понудите и In-App Производите на RIME Продавницата преминува на Вас

од RIME и од Испорачателот на понуди, посебно, при даунлодирање. Како што е случајот и со другите дистрибуции на Понудите, кога Вие еднаш ќе даунлодирате било која
Понуда, таа станува Ваша одговорност и ниту RIME ниту неговите партнери, или Испорачателот на понуди, нема да бидат одговорни пред Вас за било која загуба, уништување
или оштетување на било кои материјали. Вие треба да направите бекап на Вашите
Понуди. Складиштето на Вашата RIME Продавница („Мојот свет“ / “My World”) Ви
овозможува да деинсталирате и реинсталирате одреден Софтвер и Производи од Трети
страни на Вашиот Handheld Производ, како што е детално опишано во тогаш актуелните
правила за Мојот свет, кои што може да се менуваат од време на време.

6.

ПОЛИТИКА НА РЕФУНДИРАЊЕ НА RIME, ПОДДРШКА ЗА ПРОДАВНИЦАТА
НА RIME И ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДИТЕ

6.1

Сите купувања подлежат на Политиката на рефундирање на RIME, која што е достапна
на http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, и ажурирана од време на
време.

6.2

Ве молиме да ја посетите веб страницата за поддршка на важечката RIME Продавница за
услугите на поддршка кои што се достапни за RIME Продавницата и за прашањата на
даунлодирање. Испорачателите на понуди се одговорни за гаранциите и за поддршката
на нивните Понуди.

6.3

ОДРЕДБИТЕ ОД BBSLA КОИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА БИЛО КОЈА ПОНУДА,
ВКЛУЧИТЕЛНО ОНИЕ КОИ ШТО СЕ ПОВРЗАНИ СО ЕДЕН ВИД НА ПОНУДА КАКО ШТО СЕ СОФТВЕР, RIM УСЛУГИ, ПРОИЗВОДИ ОД ТРЕТИ СТРАНИ И УСЛУГИ
ОД ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИМЕНУВААТ НА ВАШИТЕ КУПУВАЊА НА ПОНУДИ.
БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОГОРЕ ИЗНЕСЕНОТО, ЛИЦЕНЦАТА, ПРИВАТНОСТА,
ИЗВОЗОТ, ГАРАНЦИЈАТА, ОДРЕКУВАЊАТА, ИСКЛУЧОЦИТЕ И ОГРАНИЧУВАЊАТА НА ОДГОВОРНОСТА КОЈА ШТО Е УТВРДЕНА ВО BBSLA КОИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА СОФТВЕРОТ, RIM УСЛУГИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ ОД ТРЕТИ СТРАНИ
И УСЛУГИТЕ ОД ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАШЕТО КУПУВАЊЕ НА
ПОНУДИ КОИ ШТО СЕ СОФТВЕР, RIM УСЛУГИ, ПРОИЗВОДИ ОД ТРЕТИ СТРАНИ
И УСЛУГИ ОД ТРЕТИ СТРАНИ ДО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО
ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, ОГРАНИЧУВАЊАТА, ИСКЛУЧОЦИТЕ И ОДРЕКУВАЊАТА
ВО BBSLA ЌЕ ВАЖАТ ЗА ПРОВАЈДЕРИТЕ НА УСЛУГИ НА RIME (ВКЛУЧИТЕЛНО,
БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ПРОВАЈДЕРИТЕ НА УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО ОБРАБОТКА
НА УПЛАТИТЕ).

7.

СОГЛАСНОСТИ И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ

7.1

Вие може да подлежите и да бидете одговорни за царинските давачки и / или давачки за
увоз наметнати кога ги даунлодирате Понудите. Било кои вакви дополнителни давачки
за царински дозволи или такси за увоз мора Вие да ги платите. Вие треба да стапите во
контакт со локалната царинска управа во релевантната јурисдикција за понатамошни информации во врска со важечките царински политики или давачки

7.2

На Ваша сметка Вие ќе ја набавите било која лиценца или согласност од било кој владин
или друг орган кои што се потребни за купувањето или за користење на Понудите од
Ваша страна и, ако е потребно, да обезбедите докази пред RIME за ваквото барање. Ако
не постапите така, Вие нема да имате право да го одбиете или одложите плаќањето за
Понудата. Било кои дополнителни трошоци или давачки кои што ќе ги претрпи RIME
како последица од Вашиот неупех да се повинувате на овој Дел, ќе ги платите Вие. Понудите може да подлежат на извоз, увоз и да користат контролни закони и прописи на територијата или друга релевантна јурисдикција каде што Вие ја примате испораката, од каде
што ги извезувате Понудите, каде што ги увезувате Понудите или каде што ги користите
Понудите. Вие сте одговорни за повинување на тие закони и прописи и изјавувате и гарантирате дека Вие нема да направите ништо со што би ги прекршиле истите. Вие понатаму се согласувате дека во целост ќе го обештетите RIME и било кој од провајдерите на
услуги на RIME доколку не успеете да се повинувате на овој дел.

8.

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ И ВАШАТА ПРИВАТНОСТ

8.1

Покрај информациите за кои што Вие сте се согласиле, според BBSLA, дека RIME може
да ги Обработува за да ги комплетира и испорача Вашите купувања, RIME може да ја Обработи и Вашата сметка со одобрен метод на плаќање и други детали како што се бројот
на кредитна картичка, адресата за испорака на сметки, информациите за Провајдерот на
безжични услуги, информациите за Понудите кои што се даунлодирани и купени, и информациите за идентификување на уредот и други релевантни детали за корисникот како
што е Вашата локација во времето на Купување („Информации за плаќање“). Вие се
согласувате RIME да обезбедува вакви информации или директно или од провајдери на
услуги кои што вршат испорака и помошни услуги за RIME, обработувачи на уплати
како што е PayPal, компании за кредитни картички или, во случајот на трансакции во
кои што му се наплатува на испорачателот на кого се однесуваат овие Услови за купување, Вашите Провајдери на безжични услуги, доколку тоа е можно. Вие се согласувате
RIME да им даде Информации за Вашите плаќања на MoR на трети страни, обработувачи

на уплати или други ентитети како што е потребно за да се овозможат Купувањето и помошните услуги. Во некои случаи кога Вие претходно сте му дале на MoR на трета страна информации за Вашата кредитна картичка, од Вас може да се побара, ако таа трета
страна може да и ги обезбеди на RIME овие информации, тие да се користат секаде каде
што RIME делува како MoR за Вашите купувања. Ако RIME добие вакви Информации за
плаќањето, тие ќе се користат по потреба за овозможување на Вашите Купувања во согласност со овие Услови за купување.
8.2

Личните информации кои што се Обработени од страна на RIME и неговите партнерски
компании и провајдери на услуги ќе бидат третирани во согласност со Политиката за
приватност на RIM (која што овде е инкорпорирана со референца и може да се види на
www.blackberry.com/legal или да се добие со испраќање на меил до legalinfo@rim.com).
Ваквата Обработка може да вклучува испорака и помошни услуги поврзани со Вашите
Купувања, како што е испорака на Вашата нарачка, обезбедување наплата, известување
за статусот на Вашата нарачка, овозможување на ажурирања или обновување на претплатата за Понудите (ако има можности за тоа), подобрување на една RIME продавница и
обезбедување ефикасна услуга на опслужување на клиенти, примена на ограничување на
доделување лиценци, уплата на важечките даноци, потврдување на идентитетот и вршење на кредитни проверки, истражување и спречување на измама и повинување на законските и регулаторните барања или онака како што е дозволено со закон. Информациите за
плаќањето може да бидат Обработени од или во името на RIME во и надвор од земјата во
која што Вие се наоѓате, вклучително и без ограничување во Канада, Соединетите Американски Држави, Обединетото Кралство, Сингапур или други земји каде што има објекти кои што се водени од страна на или во името на RIM Групата на компании или важечкиот провајдер на услуги. Ако сте Вие жител на Европската Економска Област или на
било која земја за која што е потребна согласност за пренос на лични информации надвор
од таа јурисдикција, Вие се согласувате за ваквата Обработка.

9.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

9.1

Информации за контакт и дополнителни информации за RIME може да се видат на
http://www.blackberry.com/legal/rime.

