DODATOK O NÁKUPNÝCH PODMIENKACH K LICENČNEJ ZMLUVE K RIEŠENIU BLACKBERRY PRE
OBCHODY RIME
1.

ROZSAH PLATNOSTI

1.1

Licenčná zmluva k riešeniu BlackBerry („LZKRB“) sa vzťahuje na všetky druhy distribúcie (bezplatnú aj platenú)
prostredníctvom obchodov RIME. Tento dodatok vymedzuje dodatočné podmienky nákupu („nákupné
podmienky“), ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek nákup ponúkaného produktu, pri ktorom je spoločnosť RIME
zmluvný partner (alebo zástupca zmluvného partnera) v rámci transakcie (spolu ďalej len „nákupy“ a samotný
proces nákupu ďalej len „nákup“ alebo „kúpiť“). RIME znamená Research In Motion E-Commerce S.à.r.l.,
Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., alebo inú pridruženú
spoločnosť koncernu RIM, ktorá je na internetovej adrese http://www.blackberry.com/legal/rime uvedená ako
distribútor ponúkaných produktov v jurisdikcii, do ktorej spadáte. Odkaz na ‘BlackBerry Commerce’ v obchode
RIME alebo v súvisiacej komunikácii predstavuje pre účely týchto nákupných podmienok odkaz na RIME. Názvy,
ktoré sa v tomto dodatku píšu s veľkým začiatočným písmenom, ale nie sú v ňom definované, majú význam, ktorý
im bol priradený v LZKRB. Pokiaľ ešte nemáte kópiu LZKRB určenú pre jurisdikciu, do ktorej spadáte, môžete ju
nájsť na adrese www.blackberry.com/legal.

1.2

TENTO DODATOK SA STÁVA ZÁVÄZNOU DOHODOU MEDI VAMI, KUPUJÚCIM (ODKAZY NA „VÁS“
ALEBO „VÁŠ“ SA INTERPRETUJÚ PODĽA TOHO) A RIME HNEĎ AKO ODSÚHLASÍTE TENTO
DODATOK KLIKNUTÍM NA ‘SÚHLASÍM’ DOLE. TENTO DODATOK SA VZŤAHUJE NA VŠETKY
NÁSLEDNÉ NÁKUPY AŽ DO OKAMIHU, KÝM RIME NEOZNÁMI, ŽE NA BUDÚCI NÁKUP SA BUDÚ
VZŤAHOVAŤ INÉ PODMIENKY. AK NIE STE OCHOTNÝ/Á SÚHLASIŤ S TÝMTO DODATKOM (ALEBO
INÝM BUDÚCIM DODATKOM TÝKAJÚCIM SA NÁKUPOV, NA KTORÉ SA PREDMETNÉ DODATKY
VZŤAHUJÚ), REALIZÁCIA NÁKUPU VÁM NEBUDE POVOLENÁ. VYTLAČTE SI PROSÍM KÓPIU
TÝCHTO NÁKUPNÝCH PODMIENOK (ZOBRAZENÉ SÚ NA STRÁNKE www.blackberry.com/legal) PRE
VAŠE ZÁZNAMY.

1.3

SÚHLASOM S TÝMITO NÁKUPNÝMI PODMIENKAMI VYHLASUJETE A RUČÍTE RIME ZA TO, ŽE STE
PODĽA ZÁKONOV JURISDIKCIE, DO KTOREJ SPADÁTE, PLNOLETÝ/-Á.

1.4

Objednávka, ktorú ste odovzdali, predstavuje Vašu ponuku pre RIME na kúpu ponúkaného produktu podľa
zmluvných podmienok LZKRB ako ich upravuje tento dodatok. Objednávku musí odsúhlasiť RIME. Zmluva sa pre
účely konkrétneho nákupu považuje za odsúhlasenú v okamihu, kedy (a) RIME príjme Vašu platbu za nákup; alebo
kedy (b) Vám RIME doručí potvrdenie objednávky, podľa toho, čo nastane skôr. Tak Vám RIME dáva povolenie na
stiahnutie ponúkaného produktu, alebo Vám k nemu povoľuje inakší prístup. Nákupné podmienky tvoria osobitnú
zmluvu medzi Vami a RIME upravujúci každý jednotlivý ponúkaný produkt a žiadna chyba alebo nedostatok
ponúkaného produktu Vás neoprávňuje zrušiť nákupy ostatných ponúkaných produktov bez ohľadu na skutočnosť, či
ponúkané produkty boli alebo neboli objednané naraz.

1.5

Potvrdzujete, že RIME koná ako zástupca dodávateľa ponúkaného produktu pri realizácii nákupu a, okrem
produktov In-App (v aplikácii), pri realizácii dodania ponúkaného produktu k Vám. RIME dodá ponúkané produkty
tak, že Vám ich umožní stiahnuť, alebo získať k nim prístup iným spôsobom pomocou Vášho softvéru BlackBerry
Handheld. Ďalej potvrdzujete, že produkty In-App (v aplikácii) nie sú uložené na serveroch spoločnosti RIME a nie
sú ani distribuované prostredníctvom obchodu RIME a za dodanie produktov In-App (v aplikácii) až k Vám
zodpovedá dodávateľ ponúkaného produktu, nie spoločnosť RIME.

1.6

RIME môže na základe vlastného uváženia Vašu objednávku zamietnuť (bez ručenia). Ak k tomu dôjde, žiadna
platba Vám nebude účtovaná alebo odčítaná pri Vašom schválenom spôsobe platby, alebo Vám RIME vráti všetky
predchádzajúce platby, ktoré ste vo vzťahu k predmetnému ponúkanému produktu vykonali.

1.7

Súhlasíte s tým a vyhlasujete, že nákupy realizujete výlučne pre Vaše osobné potreby a nie za účelom ďalšej
distribúcie.

1.8

V súvislosti s nákupmi je súčasťou práva vykonávať akékoľvek aktualizácie, úpravy a zmeny obchodu RIME bez
predchádzajúceho upozornenia, ktoré je stanovené v LZKRB, aj právo upravovať ceny a nákupné podmienky včítane
podmienok týkajúcich sa obchodu RIME a transakcií RIME, pri ktorých sa spracovávajú produkty In-App pomocou
platobnej služby BlackBerry, a to za predpokladu, že predmetné zmeny sa budú vzťahovať iba na objednávky, ktoré

neboli prijaté v čase zmeny. Neexistuje cenová ochrana a v prípade, že sa rozhodnete pokračovať v objednávke,
ktorá nebola prijatá v čase zmeny, potvrdzujete tým, že ponúkaný produkt bude poskytnutý v súlade s takýmto
upraveným alebo zmeneným popisom resp. opravenou cenou a že podlieha upraveným nákupným podmienkam.
1.9

RIME môže viesť evidenciu dokumentácie týkajúcej sa všetkých transakcií za dané obdobie podľa toho, ako to
povoľuje platné právo. Vy by ste si mali vytlačiť kópiu všetkých dokumentov týkajúcich sa Vašich nákupov
realizovaných prostredníctvom obchodu RIME. RIME Vám môže poskytnúť kópie týchto dokumentov na základe
Vašej písomnej žiadosti, nezaručuje však, že bude schopná Vám tieto dokumenty poskytnúť.

2.

PRÁVA A POVINNOSTI

2.1

RIME si vyhradzuje právo overiť Vašu polohu a informácie o platbách (uvedené dole) a podniknúť kroky za účelom
validácie Vašej identifikácie alebo odhalenia podvodu alebo krádeže ako aj pre ochranu pred podvodom alebo
krádežou.

2.2

Ste povinný/-á zaistiť, aby boli všetky heslá, ktoré používate na vstup do obchodu RIME a/alebo na vykonávanie
platieb za ponúkané produkty, chránené, a aby bol spôsob, akým používate heslá pri realizácií nákupov v súlade s
ustanoveniami LZKRB týkajúcimi sa hesiel. Keď raz zadáte heslo, nebude sa od Vás vyžadovať, aby ste ho zadali
opätovne, keď budete realizovať nákupy počas doby zapamätania hesla uvedenej v nastavení Vašich možností
platby. Pokiaľ si želáte, aby bolo heslo vyžadované pri každom nákupe, ktorý urobíte, musíte zmeniť nastavenie
vyžadovania hesla v nastavení Vašich možností platby.

2.3

Ponúkané produkty sprístupnené prostredníctvom obchodu RIME sú určené pre jednotlivcov, ktorí sú právne
spôsobilí a schopní dať súhlas na poskytnutie požadovaných informácií a uzatvárať záväzné a vykonateľné zmluvy.
Súhlasíte s tým, že budete niesť finančnú a inú zodpovednosť v prípade, že obchod RIME a tiež Vaše konto alebo
prihlasovacie informácie budú používať tretie osoby vrátane, ale nielen, neplnoletých osôb, a súhlasíte s tým, že
budete kontrolovať používanie obchodu RIME a realizáciu nákupov vo Vašom mene alebo za Vás zo strany Vami
schválených užívateľov.

2.4

RIME si vyhradzuje právo podniknúť kroky, ktoré považuje za nevyhnutné alebo primerané na zabezpečenie a/alebo
overenie dodržiavania ktorejkoľvek časti týchto nákupných podmienok ako aj na to, aby bolo možné uhrádzať
príslušné dane vládnym orgánom alebo poplatky dodávateľom ponúkaných produktov, ktorých produkty ste kúpili
(vrátane, ale nielen, práva RIME spolupracovať v akomkoľvek právnom spore vzťahujúcom sa na spôsob, akým
používate ponúkané produkty, alebo nároky tretích osôb, podľa ktorého je spôsob, akým používate ponúkané
produkty nezákonný a/alebo porušuje práva predmetnej tretej osoby). Súhlasíte s tým, že RIME má bez akýchkoľvek
záväzkov vo vzťahu k Vám právo sprístupniť informácie o Vás daňovým orgánom alebo orgánom činným v
trestnom konaní, vládnym úradníkom a/alebo tretím osobám pokiaľ to považuje za nevyhnutné alebo primerané, aby
sa zabezpečilo a/alebo overilo dodržiavanie ktorejkoľvek časti týchto nákupných podmienok (vrátane, ale nielen,
práva RIME spolupracovať v akomkoľvek právnom spore vzťahujúcom sa na spôsob, akým používate ponúkané
produkty, alebo nároky tretích osôb, podľa ktorého je spôsob, akým používate ponúkané produkty nezákonný a/alebo
porušuje práva predmetnej tretej osoby).

3.

CENA, DANE A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1

Splatné ceny za ponúkané produkty sú tie ceny, ktoré sa zobrazia v príslušnej obrazovke potvrdenia nákupu pri
prijatí a sú predmetom platných daní podľa uváženia RIME. Pri schválení platby sa zúčtuje cena a dane v čase
prijatia Vašej objednávky. ZODPOVEDÁTE ZA ZAPLATENIE TÝCHTO SÚM. Pre ozrejmenie, pokiaľ cena po
zakúpení ponúkaného produktu klesne, alebo ak sa neskôr objaví propagačná ponuka vzťahujúca sa na ponúkaný
produkt, ktorý ste už kúpili, neposkytuje sa žiadna náhrada. Pokiaľ máte pocit, že pri schválenej platbe došlo k
nesprávnemu odpísaniu alebo zaúčtovaniu, musíte o tejto skutočnosti informovať zákaznícky servis obchodu RIME
do 30 dní od predmetného nákupu na adrese https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2

Niektoré ponúkané produkty sú dostupné na základe automatického obnovenia predplatného, ktoré slúži na to, aby
Vám ušetrilo čas, námahu a riziko tým, že automaticky predĺži Vaše predplatné skôr než sa skončí jeho platnosť.
Kúpou produktu automatické obnovenie predplatného dávate svoj súhlas na to, že Vaše predplatné sa môže
automaticky obnoviť na nasledujúce obdobia a výslovne tým oprávňujete a povoľujete RIME, aby Vám fakturovala
každý poplatok za obnovenie predplatného podľa zvoleného spôsobu platby až kým predplatné nezrušíte (v prípade
darovaného predplatného Vy osobne alebo príjemca daru), alebo RIME nepreruší automatické obnovovanie a

fakturovanie predplatného. Za každý produkt automatické obnovenie predplatného, ktorý kúpite, Vám bude na Vašu
e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli v súvislosti s Vašou identifikáciou BlackBerry pre pripomenutie blížiaceho sa
obnovenia ešte pred samotným obnovením predplatného, zaslaný minimálne jeden e-mail. Vaše predplatné
kontrolujete celkom sám/sama a automatické obnovenie môžete kedykoľvek zrušiť. Vaše potvrdenie objednávky a
potvrdzovací e-mail bude obsahovať pokyny ako zrušiť automatické obnovenie Vášho predplatného. Nezabudnite
prosím, že ak prerušíte predplatné pre konkrétny ponúkaný produkt, musíte ho potom obnoviť manuálne, aby sa
zabránilo prerušeniu prístupu k ponúkanému produktu.
3.3

Všetky poplatky za nákupy budú fakturované podľa spôsobu platby, ktorý ste si zvolili v príslušnom obchode RIME.
Pokiaľ si želáte zmeniť spôsob Vašej platby, môžete tak urobiť v menu možnosti platby v obchode RIME.

4.

LICENČNÉ PODMIENKY DODÁVATEĽA

4.1

Pokiaľ ide o bezplatnú distribúciu prostredníctvom obchodu RIME, právny titul sa neprevádza pri nákupoch obsahu
a ponúkaných softvérových produktoch. Máte právo používať kópie obsahu a ponúkané softvérové produkty, ktoré
zakúpite, v súlade s podmienkami akejkoľvek licenčnej zmluvy platnej pre koncových užívateľov, akýmikoľvek
pravidlami alebo inými podmienkami uvedenými pri ponúkanom produkte („licenčné podmienky dodávateľa“).
LZKRB uvádza podmienky, ktoré sa vzťahujú na prípady neupravené licenčnými podmienkami dodávateľa.
Niektoré licenčné podmienky dodávateľa môžu byť zahrnuté do pravidiel pre konkrétnu službu. Napríklad ak si
vypožičiate filmu, môžu sa naň vzťahovať obmedzenia stanovujúce čas, dokedy musíte začať pozerať film (napr. do
30 dní od nákupu) a keď začnete film pozerať, môžu sa na to vzťahovať obmedzenia stanovujúce čas, dokedy ho
musíte dopozerať (napríklad do 24 hodín). Tiež tam môžu byť obmedzenia ohľadom modelov alebo počtu prístrojov,
na ktorých tento film môžete pozerať. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že Vaša schopnosť dostať sa k ponúkaným
produktom alebo využívať ponúkané produkty končí automaticky bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s
platnými licenčnými podmienkami dodávateľa.

5.

RIZIKO A ZÁLOŽNÉ KÓPIE

5.1

Pokiaľ nie je v týchto nákupných podmienkach uvedené inak, riziko straty alebo poškodenia produktov ponúkaných
v obchode RIME a produktov In-App (v aplikácii) prechádza zo spoločnosti RIME resp. z dodávateľa ponúkaných
produktov, v tomto poradí, po stiahnutí na Vás. Čo sa týka inej distribúcie ponúkaných produktov, hneď ako
stiahnete niektorý z ponúkaných produktov, preberáte zaň zodpovednosť a RIME ani žiadna pridružená spoločnosť
alebo dodávateľ ponúkaných produktov nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie predmetných materiálov.
Mali by ste si vytvoriť záložné kópie ponúkaných produktov. Váš archív v rámci obchodu RIME („Môj svet“) Vám
umožní odinštalovať a znova nainštalovať určitý softvér a položky tretích osôb na Vašom produkte handheld, ako je
to ďalej podrobnejšie opísané vo aktuálnych pravidlách pre Môj svet, ktoré sa môžu priebežne meniť.

6.

PRAVIDLÁ VRÁTENIA PEŇAZÍ RIME, PODPORA OBCHODU RIME A PODPORA PRODUKTOV

6.1

Na všetky nákupy sa vzťahujú pravidlá vrátenia peňazí RIME, ktoré sú dostupné na stránke
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, ktorá sa pribežne aktualizuje.

6.2

V súvislosti s podpornými službami, ktoré máte k dispozícii v obchode RIME, a problémami so sťahovaním sa
prosím obráťte na podpornú stránku príslušného obchodu RIME. Dodávatelia ponúkaných produktov sú zodpovední
za záruky a podporu ponúkaných produktov.

6.3

USTANOVENIA LZKRB TÝKAJÚCE SA KTORÉHOKOĽVEK PONÚKANÉHO PRODUKTU, VRÁTANE
USTANOVENÍ TÝKAJÚCICH SA TAKÝCH TYPOV PONÚKANÝCH PRODUKTOV, AKO SÚ SOFTVÉR,
SLUŽBY RIM, POLOŽKY TRETÍCH OSÔB A SLUŽBY TRETÍCH OSÔB, SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE
NÁKUPY PONÚKANÝCH PRODUKTOV. BEZ TOHO, ABY BOLO OBMEDZENÉ VYŠSIE UVEDENÉ,
LICENCIA, OCHRANA SÚKROMIA, EXPORT, ZÁRUKA, VYHLÁSENIA O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI,
VYLÚČENIA A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V LZKRB TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU,
SLUŽIEB RIM, POLOŽKIEK TRETÍCH OSÔB A SLUŽIEB TRETÍCH OSÔB SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE
NÁKUPY PONÚKANÝCH PRODUKTOV, KTORÝMI SÚ SOFTVÉR, SLUŽBY RIM, POLOŽKY TRETÍCH
OSÔB A SLUŽBY TRETÍCH OSÔB. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJE PLATNÉ
PRÁVO, OBMEDZENIA, SA VYLÚČENIA A VYHLÁSENIA O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI V LZKRB
VZŤAHUJÚ NA POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB RIME (VČÍTANE, ALE NIELEN, POSKYTOVATEĽOV
SLUŽIEB SÚVISIACICH SO SPRACOVANÍM PLATIEB).

7.

SÚHLASY A CLÁ

7.1

Môžete mať povinnosť zaplatiť a byť zodpovedný/-á za colné poplatky a/alebo dovozné clá vzťahujúce sa na
sťahovanie ponúkaných produktov. Každý takýto dodatočný poplatok za colné odbavenie musíte zaplatiť Vy. Pre
ďalšie informácie o colnej politike alebo clách by ste sa mali skontaktovať s miestnym colným úradom podľa
jurisdikcie.

7.2

Ste povinný/-á na vlastné náklady získať licenciu alebo súhlas akéhokoľvek vládneho alebo iného orgánu, ktorý sa
vyžaduje na to, aby ste si mohli zaobstarať alebo používať ponúkané produkty a, pokiaľ je to nevyhnutné, predložiť
o tom RIME dôkaz na požiadanie. Nesplnenie uvedeného Vás neoprávňuje nevykonať alebo pozdržať platbu za
ponúkaný produkt. Všetky ďalšie výdavky a poplatky, ktoré vzniknú RIME v dôsledku toho, že ste si nesplnili
povinnosti podľa tohto odseku, znášate Vy. Ponúkané produkty môžu podliehať zákonom o vývoze, dovoze a
kontrole používania a nariadeniam platným na území alebo v inej relevantnej súdnej príslušnosti, kde zásielku
odoberáte, z kade ponúkané produkty vyvážate, kam ich dovážate alebo kde ich používate. Zodpovedáte za
dodržiavanie týchto zákonov a nariadení a vyhlasujete, že neurobíte nič, čím by ste ich porušili. Okrem toho
súhlasíte s tým, že ste povinný/-á odškodniť RIME a všetkých poskytovateľov služieb RIME za nesplnenie
ustanovení tohto odseku v plnom rozsahu.

8.

OSOBNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA SÚKROMIA

8.1

Okrem informácií, na spracovanie ktorých ste RIME podľa LZKRB dali súhlas za účelom realizácie a dodania
Vašich nákupov, môže RIME spracovať Váš účet pre schválené platby a ostatné údaje, ako sú číslo kreditnej karty,
fakturačná adresa, informácie o prevádzkovateľovi bezdrôtovej siete, informácie o stiahnutých a zakúpených
ponúkaných produktoch a informácie o identifikátore zariadenia a iné relevantné informácie o používateľovi, ako
napr. Vaša poloha v čase nákupu („informácie o platbách“). Súhlasíte s tým, že RIME môže získavať takéto
informácie buď priamo alebo od poskytovateľov služieb, ktorí zabezpečujú dodania a doplnkové služby pre RIME,
spracovateľov platieb ako PayPal, spoločností vydávajúcich kreditné karty, alebo v prípade transakcií cez mobilný
telefón, na ktoré sa vzťahujú tieto nákupné podmienky, Vášho prevádzkovateľa bezdrôtovej siete, ak existuje.
Dávate RIME súhlas, aby poskytla informácie o Vašich platbách zmluvným partnerom tretích osôb alebo iným
osobám to tej miery, ako sa to vyžaduje pre realizáciu nákupu a doplnkových služieb. V niektorých prípadoch, kedy
ste poskytli informácie o Vašej kreditnej karte zmluvnému partnerovi tretej osoby, Vás môžu požiadať, či by táto
tretia osoba mohla poskytnúť informácie RIME pre použitie v takom prípade, kedy RIME koná ako zmluvný partner
pri Vašich nákupoch. Ak RIME získa takéto informácie o platbách, použijú sa podľa toho, ako sa to vyžaduje pre
realizáciu Vašich nákupov v súlade s týmito nákupnými podmienkami.

8.2

S osobnými informáciami, ktoré spracuje RIME a jej pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb, sa bude
zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany súkromia RIM (ktoré sú súčasťou tohto dokumentu vo forme odkazu a
sú k dispozícii na stránke www.blackberry.com/legal alebo dajú sa vyžiadať prostredníctvom elektronickej pošty
zaslaním e-mailu na adresu legalinfo@rim.com). Takéto spracovanie zahŕňa dodanie a doplnkové služby týkajúce sa
Vašich nákupov, ako je dodanie Vašej objednávky, prijatie platby, oznámenie stavu Vašej objednávky, povolenie
aktualizácií alebo obnovy predplatného pre ponúkané produkty (ak existuje), zlepšenie obchodu RIME a poskytnutie
efektívneho zákazníckeho servisu, uplatňovanie licenčných obmedzení, úhrada príslušných daní, potvrdenie identity
a vykonávanie kontrol kreditu, preskúmanie a zamedzenie podvodných činností a dodržiavanie právnych alebo
regulačných požiadaviek podľa toho, ako to povoľuje právo. Informácie o platbách môže spracovať RIME alebo sa
môžu spracovať v mene RIME v krajine, kde sa nachádzate, alebo mimo nej, vrátane, ale nielen, Kanady, Spojených
štátov, Spojeného kráľovstva, Singapuru alebo iných krajín, kde sa nachádzajú zariadenia, ktoré prevádzkuje
koncern RIM alebo ktoré sú prevádzkované v mene koncernu RIM alebo príslušným poskytovateľom služieb. Ak ste
obyvateľom krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo inej krajiny, pre ktorú sa vyžaduje súhlas na
prenesenie osobných informácií z danej jurisdikcie, týmto dávate súhlas na takéto spracovanie.

9.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

9.1

Kontaktné informácie a dodatočné informácie o RIME sú k dispozícii na stránke
http://www.blackberry.com/legal/rime.

