
 

 

BILAGA FÖR KÖPVILLKOR TILL BBSLA FÖR RIMEAFFÄRER 

1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 

1.1 Licensavtalet för BlackBerry-lösningar (“BBSLA”) gäller för alla distributioner (gratis och betalda) via RIME-
affärer. Denna bilaga fastställer de övriga köpvillkoren och bestämmelserna (“Köpvillkor”) som gäller för alla köp 
av ett erbjudande som  RIME är den ansvarige säljaren för (eller ombud för den ansvarige säljaren) för transaktionen  
(gemensamt hänvisat till som “Köp” och handlingen av att göra ett köp “Köp” eller “Köpte”). RIME står för 
Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-
Commerce Inc., eller något annat RIM-dotterbolag som kan identifieras på http://www.blackberry.com/legal/rime 
som distributören av erbjudanden i din jurisdiktion. En hänvisning till "BlackBerry-handel" i en RIME-affär eller i 
relaterad kommunikation är, med anledning av dessa köpvillkor, en hänvisning till RIME. Alla villkor som står med 
stora bokstäver i denna bilaga som inte defenieras i denna bilaga, skall ha den betydelse som är fastställd i BBSLA. 
Om du inte redan har en kopia av BBSLA för Din jurisdiktion, kan du hitta den på www.blackberry.com/legal.  

1.2 DENNA BILAGA BLIR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG, KÖPAREN (SOM HÄNVISAS TILL SOM 
“DU” ELLER “DIG” VILKA TOLKAS I ENLIGHET DÄRMED), OCH RIME NÄR DU SAMTYCKER TILL 
DENNA BILAGA GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG SAMTYCKER" NEDAN, OCH GÄLLER FÖR ALLA 
EFTERFÖLJANDE KÖP OM INTE OCH FÖRRÄN RIME INDIKERAR ATT ANDRA VILLKOR GÄLLER FÖR 
ETT FRAMTIDA KÖP. OM DU INTE ÄR REDO ATT SAMTYCKA TILL DENNA BILAGA (ELLER NÅGRA 
FRAMTIDA BILAGOR VAD DET GÄLLER DE KÖP FÖR VILKA SÅDANA BILAGOR GÄLLER), HAR DU 
INTE RÄTT ATT GÖRA ETT KÖP. SKRIV UT EN KOPIA AV DESSA KÖPVILLKOR (VILKA KAN LÄSAS 
PÅ  www.blackberry.com/legal) ATT SPARA. 

1.3 GENOM ATT SAMTYCKA TILL DESSA KÖPVILLKOR, INTYGAR OCH GARANTERAR DU TILL RIME 
ATT DU ÄR AV MYNDIG ÅLDER I ENLIGHET MED LAGARNA I DIN JURISDIKTION. 

1.4 En beställning som skickas av Dig utgör ett erbjudande av Dig till RIME att köpa ett erbjudande i enlighet med 
villkoren i BBSLA, vilka har modifierats genom denna bilaga och som är föremål för RIMEs godkännande. 
Godkännande av ett kontrakt för ett särskilt köp sker vid det första tillfället då (a) RIME accepterar Din betalning för 
köpet; och (b) RIME skickar en beställningsbekräftelse till Dig, och därmed tillåter Dig att hämta ner eller på annat 
sätt få åtkomst till erbjudandet.  Köpvillkoren utgör ett separat kontrakt mellan Dig och RIME för varje erbjudande, 
och eventuella defekter eller bristfälligheter i något av erbjudandena skall inte berättiga Dig att avbeställa Dina köp 
för andra erbjudanden, vare sig de beställes samtidigt eller ej. 

1.5 Du är införstådd med att RIME agerar som ett ombud för erbjudandets säljare för att slutföra köpet och, förutom för 
produkter med inbyggda program, för att fullborda leveransen av erbjudandet till Dig. RIMEs leverans av 
erbjudanden kommer att ske genom att göra det möjligt för Dig att hämta ner dem på, eller på annat sätt få åtkomst 
till, erbjudandena från Din handhållna BlackBerrys programvara. Du är vidare införstådd med att produkter med 
inbyggda program inte förvaras på RIMEs servrar och inte distribueras via en RIME-affär, utan det är erbjudandets 
säljare av dessa produkter med inbyggda program och inte RIME, som ansvarar för att fullborda leveransen av 
produkten med det inbyggda programmet till Dig. 

1.6 RIME kan med RIMEs egna gottfinnande neka Din beställning (utan ansvarighet). Om detta är fallet, kommer ingen 
betalning att debiteras till eller reduceras från Din auktoriserade betalningsmetod, eller så kommer RIME att 
återbetala alla förhandsbetalningar som Du har gjort för det erbjudandet. 

1.7 Du samtycker till och intygar att Du handlar endast för eget personligt bruk och inte för vidare distribution. 

1.8 Vad det gäller köp, inkluderar rättigheten som fastställts i BBSLA att kunna göra uppdateringar, ändringar och 
justeringar till en RIME-affär utan förhandsvarning även att kunna ändra priser och köpvillkor, inklusive de villkor 
som relaterar till RIME-affären och RIME-hanteringen av transaktioner för produkter med inbyggd programvara 
med hjälp av BlackBerrys betalningstjänst, förutsatt att sådana ändringar endast kommer att gälla beställningar som 
inte har accepterats vid ändringstillfället. Det finns inget prisskydd och om Du väljer att fullfölja en beställning som 
inte har accepterats vid ändringstillfället, är Du införstådd med att erbjudandet kommer att tillhandahållas i enlighet 
med sådan modiferad eller ändrad beskrivning eller korrigerat pris, och kommer att vara föremål för de ändrade 
köpvillkoren. 



 

 

1.9 RIME kan komma att lagra dokumentation som relaterar till alla transaktioner för en sådan period såsom det är 
godkänt enligt gällande lagar.   Du bör skriva ut en kopia av alla dokument som relaterar till Dina köp via en RIME-
affär. RIME kan komma, men kan inte garantera, att tillhandahålla Dig kopior av sådana dokument per Din skriftliga 
begäran. 

2. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

2.1 Rime förbehåller sig rätten att bekräfta Din adress och betalningsinformation (definieras nedan) och ta ytterligare 
steg för att bekräfta Din identifikation eller för att spåra och skydda sig mot bedrägeri eller stöld. 

2.2 Du ansvarar för att försäkra dig om att alla lösenord som Du använder för att få åtkomst eller för att använda en 
RIME-affär och/eller för att utföra betalningar för erbjudanden, förblir i säkert förvar, och bestämmelserna i BBSLA 
som relaterar till lösenord gäller Ditt bruk av dem i relation till köp. Om Du anger Ditt lösenord kommer Du inte att 
behöva att ange Ditt lösenrod igen för att handla under perioden för lösenordsbegäran som indikeras i Dina 
betalningsalternativs-inställningar. Om du vill erhålla en begäran för Ditt lösenord för varje köp Du gör, måste Du 
ändra inställningen för lösenordsbegäran i Dina betalningsalternativs-inställningar. 

2.3 De erbjudanden som görs tillgängliga via en RIME-affär, är ämnade för personer som har den nödvändiga 
kapaciteten och förmågan att lagligen samtycka till tillhandahållandet av den obligatoriska informationen och som 
kan ingå i ett bindande och genomdrivbart kontrakt. Du samtycker till att vara finansiellt och på annat sätt ansvarig 
för Ditt bruk av RIME-affären samt för varje annat bruk av Ditt konto eller din inloggningsinformation som andra 
personer, inklusive utan begränsning, minderåriga, och Du samtycker till att övervaka allt bruk av en RIME-affär 
och alla köp som utförs, under Ditt namn eller Ditt konto genom Dina auktoriserade användare. 

2.4 RIME förbehåller sig rätten att utföra de åtgärder som RIME anser vara skäligt nödvändiga och lämpliga för att 
upprätthålla och/eller bekräfta uppfyllande av varje del av dessa köpvillkor, inklusive att främja remittering av 
gällande skatter till statliga myndigheter eller avgifter till de säljare av erbjudanden, vilkas erbjudanden Du har köpt 
(inklusive men ej begränsat till RIMEs rättighet att samarbeta med alla juridiska processer som relaterar till Ditt bruk 
av erbjudandena och/eller en tredje parts yrkande att Ditt bruk av erbjudandena är olagligt och/eller gör intrång på 
den tredje partens rättigheter). Du samtycker till att RIME har rättigheten, utan någon förpliktelse till Dig, att avslöja 
all information om Dig till skatte- eller polismyndigheter, statstjänstemän och/eller en tredje part enligt vad RIME 
anser vara skäligen nödvändigt eller lämpligt för att upprätthålla och/eller bekräfta uppfyllande av någon del av 
dessa köpvillkor (inklusive men ej begränsat till RIMEs rättighet att samarbeta med alla juridiska processer som 
relaterar till Ditt bruk av erbjudanden och/eller en tredje parts yrkande att Ditt bruk av erbjudandet är olagligt 
och/eller inkräktar på en sådans tredje parts rättigheter). 

3. PRISER, SKATTER OCH BETALNINGSVILLKOR 

3.1 Priser som betalas för erbjudandena är de som visas på den gällande köpbekräftelseskärmen vid tidpunkten för 
accepterandet, och är föremål för gällande skatter som skäligen fastställs av RIME. Din auktoriserade 
betalningsmetod kommer att debiteras det pris och den moms som gäller vid tidpunkten för accepterandet av Din 
beställning. DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT BETALA DESSA SUMMOR. Som ett förtydligande, ingen 
återbetalning sker om priset går ner efter att Du köper ett erbjudande eller om det senare kommer ett 
kampanjerbjudande för ett erbjudande som Du har köpt. Om Du anser att din auktoriserade betalningsmetod felaktigt 
har debiterats eller belastats ditt konto, måste Du informera RIME-affärens kundtjänst inom 30 dagar efter ditt köp, 
på https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic. 

3.2 Vissa erbjudanden finns tillgängliga via en automatisk förlängningsservice av ditt abonnemang, vilken är ämnad att 
bespara Dig tid, besvär och risken att inte förlänga ditt abonnemang automatiskt innan det upphör. Genom att köpa 
ett erbjudande för automatiskt förlängning av ditt abonnemang, samtycker Du till att Ditt abonnemang automatiskt 
kommer att förlängas med efterföljande förlängningsperioder, och Du auktoriserar uttryckligen och tillåter RIME att 
debitera varje förlängningsavgift av ditt abonnemang till Din valda betalningsmetod tills antingen Du (eller, för 
gåvoabonnemang, Du eller mottagaren av gåvan) upphäver abonnemanget, eller när RIME upphör med den 
automatiska förlängningen och debiteringen av abonnemanget. För varje abonnemangserbjudande med automatisk 
förlängning förlängning som Du köper, kommer du att erhålla minst ett e-postmeddelande till den e-postadress som 
du tillhandahöll i samband med Ditt BlackBerry-ID, för att påminna Dig om en kommande förlängningsperiod innan 
Ditt abonnemang förnyas. Du har fullständig kontroll över Ditt abonnemang och kan säga upp Din automatiska 
förlängning när som helst. Din beställningsbekräftelse och bekräftelse via e-post kommer att inkludera instruktioner 



 

 

om hur du avbeställer automatisk förlängning av Ditt abonnemang. Observera att om Du upphäver Ditt abonnemang 
för ett särskilt erbjudande, måste du manuellt förlänga Ditt abonnemang, för att förhindra att din åtkomst till 
erbjudandet upphävs. 

3.3 Alla avgifter för köp kommer att debiteras till den betalningsmetod som Du valde i den gällande RIME-affären. Om 
du vill ändra betalningsmetod, kan Du göra det under menyn Betalningsalternativ i RIME-affären. 

4. SÄLJARENS LICENSVILLKOR 

4.1 Liksom för gratisdistributioner via en RIME-affär, så följer inte rättigheterna med vid köp av innehåll och 
programvaruerbjudanden. Du har rätt att använda kopior av innehåll och programvaruerbjudanden som du köper 
under och i enlighet med villkoren för slutanvändarlicensavtal, regler, eller andra villkor och bestämmelser som 
ingår i erbjudandena (“Säljarens licensvillkor”). BBSLA fastställer villkoren som gäller när säljarens licensvillkor 
inte existerar. Vissa licensvillkor för säljaren kan vara inkluderade i reglerna för en särskild tjänst. Till exempel, om 
Du köper en hyrfilm, kan det finnas tidsbegränsningar gällande när Du måste börja se filmen (till exempel, inom 30 
dagar efter köpet) och när du börjar titta på filmen, kan det existera begränsningar för när Du måste sluta att se på 
den (till exempel inom 24 timmar). Det kan även finnas begränsningar gällande på vilka enhetsmodeller, eller på hur 
många enheter, som Du kan se filmen. Du är införstådd med och samtycker till att Din förmåga att få åtkomst till och 
använda sådana erbjudanden kan automatiskt avslutas, utan någon förhandsvarning till Dig, i enlighet med säljarens 
licensvillkor. 

5. RISKER OCH SÄKERHETSKOPIOR 

5.1 Såvida inte annat anges i dessa köpvillkor, så övergår ansvaret på Dig för riskerna av att förlora eller att skada 
RIME-affärens erbjudanden och produkterna med inbyggda program från RIME respektive från erbjudandets säljare, 
vid hämtningen. Som med andra distributioner av erbjudanden, när Du väl har hämtat något erbjudande blir det Ditt 
ansvar och varken RIME eller dess dotterbolag eller erbjudandets säljare, har någon ersättningsskyldighet till Dig om 
något sådant material går förlorat, förstörs eller skadas. Du bör göra en säkerhetskopia av dina erbjudanden. Med din 
RIME-affärs lagringsplats (“Min värld”) kan Du avinstallera och återinstallera viss programvara och tredje parts 
artiklar på Din handhållna produkt, vilket vidare förklaras i de aktuella reglerna för Min värld, vilka kan komma att 
ändras med jämna mellanrum.    

6. RIMES ÅTERBETALNINGSPOLICY, SUPPORT FÖR RIME-AFFÄREN OCH PRODUKTSUPPORT 

6.1 Alla köp lyder under RIMEs återbetalningspolicy, som finns på http://www.blackberry.com/legal/rime-store-
refunds-policy, vilken uppdateras med jämna mellanrum. 

6.2 Vänligen gå till support-webbsidan för att se de gällande supporttjänster för RIME-affären som finns tillgängliga för 
RIME-affären och för hämtningsproblem.   Säljarna av erbjudandena är ansvariga för garantier och support för sina 
erbjudanden. 

6.3 BESTÄMMELSERNA I BBSLA SOM RELATERAR TILL VARJE ERBJUDANDE, INKLUSIVE DE SOM 
RELATERAR TILL EN TYP AV ERBJUDANDE SÅSOM PROGRAMVARA, RIM-TJÄNSTER, ARTIKLAR 
FRÅN TREDJE PART OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, GÄLLER FÖR DINA KÖP AV 
ERBJUDANDENA. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, SÅ GÄLLER LICENS, PERSONLIG 
INTEGRITET, EXPORT, GARANTIER, ANSVARSFRISKRIVNING, UNDANTAG OCH BEGRÄNSINGAR 
AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM FASTSTÄLLTS I BBSLA GÄLLANDE PROGRAMVARA, RIM-
TJÄNSTER, ARTIKLAR FRÅN TREDJE PART OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART,  DINA KÖP AV 
ERBJUDANDEN SOM ÄR PROGRAMVARA, RIM-TJÄNSTER, ARTIKLAR FRÅN TREDJE PART OCH 
TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART. TILL VAD SOM MAXIMALT TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, 
SKALL BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH ANSVARSFRISKRIVNINGARNA I BBSLA ÄVEN 
GÄLLA RIMES TJÄNSTELEVERANTÖRER (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL, LEVERANTÖRER 
AV TJÄNSTER SOM RELATERAR TILL HANTERINGEN AV BETALNINGAR.)  



 

 

7. SAMTYCKEN OCH TULLAVGIFTER  

7.1 Du kan bli föremål för och är ansvarig för tullavgifter och/eller importavgifter som tillämpas när du hämtar ner 
erbjudandena. Alla sådana övriga avgifter för förtullnings- och importavgifter måste betalas av Dig. Du bör kontakta 
det lokala tullverket i relevant jurisdiktion för mer information om gällande tullregler och tullavgifter. 

7.2 Du måste på egen bekostnad skaffa alla licenser eller medgivanden från statlig myndighet eller annan myndighet, 
som kan krävas för Ditt förvärvande eller Ditt bruk av erbjudandena och, om nödvändigt, tillhandahålla bevis till 
RIME vid anfordran. Försummelse att göra detta skall inte berättiga Dig att hålla inne eller att senarelägga en 
betalning för erbjudandet. Alla övriga kostnader eller avgifter som RIME åsamkas, vilka resulterar från Din 
försummelse att uppfylla denna del, skall betalas av Dig. Erbjudandena kan vara föremål för export-, import- och 
användarkontrollslagar och bestämmelser i landet eller någon annan relevant jurisdiktion där Du emottar leveransen, 
exporterar erbjudandet från, importerar erbjudandet till, eller använder erbjudandet.  Du är ansvarig för att följa dessa 
lagar och bestämmelser och att intyga och garantera att Du inte kommer att göra något för att överträda dem. Du 
samtycker vidare till att Du helt och hållet håller RIME samt alla RIMEs tjänsteleverantörer skadeslösa för Din 
försummelse att uppfylla denna del.   

8. PERSONLIG INFORMATION OCH DIN INTEGRITET 

8.1 Utöver den information Du har samtyckt till, i enlighet med BBSLA, att RIME kan bearbeta för att utföra och 
leverera Dina köp, kan RIME  bearbeta Din auktoriserade betalningsmetods konto och annan information såsom 
kreditkortsnummer, betalningsadress, tjänsteleverantörsinformation , information om erbjudanden som hämtats och 
köpts, och  enhetesidentiferarinformation och annan relevant  användarinformation såsom din plats vid köptillfället 
(“Betalningsinformation”). Du samtycker till att RIME kan komma att införskaffa sådan information antingen 
direkt eller från tjänsteleverantörer som tillhandahåller leverans och övriga tillhandahållande tjänster till RIME, 
betalningshanterare såsom PayPal, kreditkortsföretag, eller, i fallet transaktion som debiterats av ett telefonbolag, för 
vilket dessa köpvillkor gäller, Din tjänsteleverantörer för sändningtid, om detta är tillämpligt. Ditt medgivande att 
RIME kan tillhandahålla Din betalningsinformation till tredje parts månatliga användarrapporter, 
betalningshanterare, eller andra enheter som det skäligen krävs för att underlätta köpet och övriga tjänster. I vissa fall 
där Du redan har tillhandahållit en tredje part månatlig användarrapportör med Din kreditkortsinformation, kan Du 
komma att tillfrågas om sådan tredje part kan tillhandahålla RIME med denna information att användas där RIME 
agerar som en månatlig användarrapportör för Dina köp. Om RIME införskaffar sådan betalningsinformation, 
kommer den att användas som det skäligen krävs för att underlätta köp i enlighet med dessa köpvillkor.  

8.2 Personlig information som hanteras av RIME och dess dotterbolag och tjänsteleverantörer, kommer att behandlas i 
enlighet med RIMEs sekretesspolicy (vilken härmed är inkorporerad genom hänvisning och kan läsas på  
www.blackberry.com/legal eller erhållas genom att skicka ett e-postmeddelandet till legalinfo@rim.com). Sådan 
bearbetning kan inkludera leverans och uppfyllandetjänster av övriga tjänster som relaterar till Ditt köp, såsom att 
leverera Din beställning, införskaffa betalning, underrätta Dig om statusen för Din beställning, underlätta 
uppdateringar eller förlängning av abonnemang för erbjudanden (om tillämpligt), förbättra en RIME-affär och 
tillhandahålla Dig med effektiv kundtjänst, upprätthålla licensieringsbegränsningar, remittera gällande skatter, 
bekräfta identitet och utföra kreditkontroller, undersöka och förebygga bedrägerier, samt efterleva juridiska och 
regulatoriska krav eller enligt vad som är godkänt enligt lag.  Betalningsinformation kan bearbetas av eller å RIMEs 
vägnar i eller utanför landet där du befinner dig, inklusive utan begränsning i Kanada, USA, Storbritannien, 
Singapore, eller andra länder där det finns anläggningar som drivs av eller å RIM-gruppens vägnar eller den gällande 
tjänsteleverantörens. Om Du är medborgare i Europeiska Samarbetsområdet eller något land för vilket samtycke 
krävs för att överföra personlig information utanför den jurisdiktionen, så samtycker Du till en sådan bearbetning. 

9. ÖVRIG INFORMATION 

9.1 Kontaktinformation och övrig information för RIME kan läsas på http://www.blackberry.com/legal/rime.  


