ใบแทรกข้ อกําหนดการซื้อใน BBSLA สํ าหรับ RIME STORE (ไรม์ สโตร์ )
1.

ขอบเขตและการประยุกต์ ใช้

1.1

ั ของแบล็คเบอร์รี่) (“BBSLA”)
BlackBerry Solution License Agreement (ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิสาํ หรับโซลูชน
จะใช้กบั การจัดจําหน่ายทุกรู ปแบบ (แบบฟรี และแบบเสี ยเงิน) ผ่าน RIME Store ใบแทรกนี้ระบุขอ้ กําหนดและเงื่อนไขการซื้อเพิ่มเติม
ั การซื้อสิ่ งที่เสนอให้ที่มี RIME เป็ นผูป้ ระกอบการที่จดั เก็บข้อมูลการชําระเงิน
(“ข้ อกําหนดการซื้อ”) ซึ่ งจะใช้กบ
ั ผูป้ ระกอบการที่จดั เก็บข้อมูลการชําระเงิน) สําหรับธุรกรรมดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นการซื้อรู ปแบบใดก็ตาม
(หรื อเป็ นตัวแทนให้กบ
(เรี ยกรวมกันว่า “การซื้อ” และการกระทําการซื้ อ “ซื้อ” หรื อ “ได้ ซื้อ”) RIME หมายถึง Research In Motion E-Commerce S.à.r.l.
(บริ ษท
ั รี เสิ ร์ช อิน โมชัน อี-คอมเมิร์ซ เอส.เอ.อาร์.แอล) Research In Motion E-Commerce Corporation (บริ ษทั รี เสิ ร์ช อิน โมชัน
อี-คอมเมิร์ซ คอร์ปอเรชัน) Research In Motion E-Commerce Inc. (บริ ษทั รี เสิ ร์ช อิน โมชัน อี-คอมเมิร์ซ อิงค์)
หรื อบริ ษทั ในเครื ออื่นๆ ของ RIM ที่ระบุไว้ที่ http://www.blackberry.com/legal/rime
ว่าเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสิ่ งที่เสนอให้ในเขตอํานาจของท่าน การอ้างอิงถึง ‘BlackBerry Commerce (แบล็คเบอร์ รี่ คอมเมิร์ซ)’ ใน RIME
Store หรื อในการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องนั้นเป็ นการอ้างอิงถึง RIME (ไรม์) โดยมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดการซื้ อเหล่านี้
คําที่พิมพ์ดว้ ยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใดๆ ในใบแทรกนี้ที่ไม่มีการให้คาํ จํากัดความไว้ในใบแทรกนี้จะมีความหมายตามที่ระบุอยูใ่ น BBSLA
หากท่านยังไม่มีสาํ เนา BBSLA สําหรับเขตอํานาจของท่าน ท่านสามารถหาดูได้ที่ www.blackberry.com/legal

1.2

1.3

1.4

1.5

ใบแทรกนี้จะกลายเป็ นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่าน ซึ่งเป็ นผูซ้ ้ือ (การอ้างอิงถึง “ท่ าน” หรื อ “ของท่ าน” จะตีความตามนั้น) กับ
RIME เมื่อท่านยอมรับใบแทรกนี้โดยการคลิก ‘ฉันยอมรับ’ ด้านล่าง และจะมีผลกับการซื้ อหลังจากนั้นทั้งหมดเว้นแต่และจนกว่า RIME
จะบ่งชี้วา่ จะใช้ขอ้ กําหนดที่แตกต่างกันสําหรับการซื้อในอนาคต หากท่านยังไม่พร้อมที่จะยอมรับใบแทรกนี้ (หรื อใบแทรกใดๆ
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ซึ่งใบแทรกดังกล่าวจะมีผล) ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ การซื้อ
โปรดพิมพ์สาํ เนาของข้อกําหนดการซื้อเหล่านี้ (ซึ่งสามารถหาดูได้ www.blackberry.com/legal) เก็บไว้เป็ นหลักฐานของท่าน
การยอมรับข้อกําหนดการซื้อเหล่านี้จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อ RIME ว่า
ท่านมีอายุมากกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะภายใต้กฎหมายของเขตอํานาจของท่าน
คําสัง่ ซื้อที่ท่านส่ งเข้ามาจะถือเป็ นข้อเสนอของท่านต่อ RIME เพื่อซื้อสิ่ งที่เสนอให้ภายใต้ขอ้ กําหนดของ BBSLA
ตามที่แก้ไขโดยใบแทรกนี้ และต้องได้รับการยอมรับจาก RIME การยอมรับสัญญาสําหรับการซื้อจําเพาะใดๆ จะเกิดขึ้นก่อนที่ (ก)
RIME จะยอมรับการชําระเงินของท่านสําหรับการซื้ อนั้นๆ และ (ข) RIME จะส่ งการยืนยันคําสัง่ ซื้ อให้แก่ท่าน
เพื่อจะอนุญาตให้ท่านดาวน์โหลดหรื อเข้าถึงสิ่ งที่เสนอให้ได้ ข้อกําหนดการซื้อนี้ถือเป็ นสัญญาแยกต่างหากระหว่างท่านกับ RIME
สําหรับสิ่ งที่เสนอให้แต่ละสิ่ ง และการชํารุ ดหรื อข้อบกพร่ องใดๆ ในสิ่ งที่เสนอให้ใดๆ
ก็ตามจะไม่ให้สิทธิ์ท่านในการยกเลิกการซื้อสิ่ งที่เสนอให้อื่นๆ ของท่าน ไม่วา่ จะสัง่ ซื้อในเวลาเดียวกันหรื อไม่กต็ าม
ท่านรับทราบว่า RIME ทําหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูจ้ าํ หน่ายสิ่ งที่เสนอให้
ซึ่งช่วยให้การซื้อและการส่ งมอบสิ่ งที่เสนอให้ให้แก่ท่านเสร็ จสมบูรณ์ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ในตัวแอพพลิเคชัน การส่ งมอบสิ่ งที่เสนอให้ของ
RIME จะดําเนินการโดยการช่วยให้ท่านสามารถดาวน์โหลดลงบนหรื อเข้าถึงสิ่ งที่เสนอให้แต่ละสิ่ งจากซอฟต์แวร์ บน BlackBerry
่ นเซิร์ฟเวอร์ของ
Handheld (มือถือแบล็คเบอร์ รี่) ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบว่า ผลิตภัณฑ์ในตัวแอพพลิเคชันไม่ได้เก็บอยูบ
RIME และไม่มีการจัดจําหน่ายผ่าน RIME Store อีกทั้งและผูจ้ าํ หน่ายสิ่ งที่เสนอให้ของผลิตภัณฑ์ในตัวแอพพลิเคชันเหล่านั้น ซึ่ งมิใช่
RIME จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ในตัวแอพพลิเคชันดังกล่าวให้แก่ท่าน

1.6

RIME อาจปฏิเสธคําสัง่ ซื้ อของท่านตามดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ RIME (โดยไม่ตอ้ งรับผิด) หากเกิดกรณี เช่นนี้

จะไม่มีการเรี ยกเก็บเงินหรื อหักเงินจากวิธีการชําระเงินที่ท่านอนุญาตให้เรี ยกเก็บเงินได้ หรื อ RIME จะคืนเงินจํานวนใดๆ
ที่ท่านได้ทาํ การชําระไว้ก่อนแล้วสําหรับสิ่ งที่เสนอให้น้ นั ๆ
1.7
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ท่านยอมรับและรับรองว่า ท่านกําลังทําการซื้อเพือ่ การใช้งานส่ วนบุคคลของตัวท่านเองเท่านั้นและมิได้ทาํ การซื้อเพื่อการจําหน่ายต่อ
ในบริ บทของการซื้อ สิ ทธิที่ระบุอยูใ่ น BBSLA ในการอัพเดต แก้ไข และปรับเปลี่ยน RIME Store
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประกอบด้วยการแก้ไขราคาและข้อกําหนดการซื้อ รวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ RIME Store
และกระบวนการของ RIME ในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตัวแอพพลิเคชัน โดยใช้ BlackBerry Payment Service
(บริ การการชําระเงินของแบล็คเบอร์ รี่) โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับคําสัง่ ซื้ อที่ยงั ไม่ได้รับการยอมรับ ณ
เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีการคุม้ ครองราคา และหากท่านเลือกที่จะดําเนินคําสัง่ ซื้อที่ยงั ไม่ได้รับการยอมรับต่อ ณ
เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าท่านรับทราบว่า
จะมีการมอบสิ่ งที่เสนอให้ตามคําอธิบายที่แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงแล้วดังกล่าวหรื อราคาที่แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
และจะเป็ นไปตามข้อกําหนดการซื้อที่ปรับปรุ งแก้ไขใหม่
RIME อาจเก็บบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมดไว้ระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อาจอนุญาตให้กระทําได้

ท่านควรพิมพ์สาํ เนาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของท่านผ่าน RIME Store ไว้ ทั้งนี้ RIME อาจ แต่ไม่สามารถรับประกันได้วา่
RIME จะสามารถจัดเตรี ยมสําเนาของเอกสารดังกล่าวให้ท่านได้เมื่อท่านร้องขออย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.

สิ ทธิและความรับผิดชอบ

2.1

RIME ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจสอบสถานที่ต้ งั และข้อมูลการชําระเงินของท่าน (ระบุอยูด่ า้ นล่าง) และดําเนินขั้นตอนอื่นๆ

ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประจําตัวของท่าน หรื อตรวจจับและป้ องกันการฉ้อโกงหรื อการโจรกรรม
2.2

2.3

2.4

ท่านมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบตรวจสอบเพือ่ ให้แน่ใจว่า รหัสผ่านใดๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงหรื อใช้ RIME Store
และ/หรื อสําหรับทําการชําระเงินสําหรับสิ่ งที่เสนอให้น้ นั ยังคงมีความปลอดภัย และท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ใน BBSLA
ที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านเมื่อท่านใช้รหัสผ่านดังกล่าวในการทําการซื้อ เมื่อท่านกรอกรหัสผ่านของท่าน
ท่านไม่จาํ เป็ นต้องกรอกรหัสผ่านของท่านซํ้าอีกเพือ่ ทําการซื้อในช่วงเวลาซึ่งมีรหัสผ่านพร้อมอัตโนมัติที่บ่งชี้อยูใ่ นการตั้งค่าตัวเลือกการ
ชําระเงินของท่าน หากท่านประสงค์ให้มีการกรอกรหัสผ่านของท่านให้พร้อมโดยอัตโนมัติสาํ หรับการซื้อของท่านทุกครั้ง
ท่านต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการกรอกรหัสผ่านพร้อมอัตโนมัติในการตั้งค่าตัวเลือกการชําระเงินของท่าน
สิ่ งที่เสนอให้ที่มีจาํ หน่ายผ่าน RIME Store
มีไว้สาํ หรับบุคคลที่มีสมรรถภาพและความสามารถที่จาํ เป็ นในการให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายในการให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและในก
ารเข้าทําสัญญาที่มีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ ท่านยอมรับที่จะรับผิดชอบทางการเงินและรับผิดชอบการใช้ RIME Store ของท่าน
รวมทั้งการใช้บญั ชีหรื อข้อมูลเข้าสู่ระบบของท่านโดยบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง ผูเ้ ยาว์ ไม่วา่ จะด้วยรู ปแบบใดๆ ก็ตาม
และท่านยอมรับที่จะกํากับดูแลการใช้ RIME Store ในทุกรู ปแบบและการทําการซื้อใดๆ
ภายใต้ชื่อหรื อบัญชีของท่านโดยผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน
RIME ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการดําเนินขั้นตอนต่างๆ ซึ่ง RIME

เชื่อว่าจําเป็ นหรื อเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับใช้และ/หรื อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามส่ วนใดส่ วนหนึ่งของข้อกําหนดการซื้อเหล่านี้
รวมถึงเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการส่ งภาษีตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรื อค่าธรรมเนียมให้แก่ผจู้ าํ หน่ายสิ่ งที่เสนอให้

ซึ่งเป็ นเจ้าของสิ่ งที่เสนอให้ที่ท่านได้ซ้ือไป (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง สิ ทธิของ RIME
ในการให้ความร่ วมมือกับกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งที่เสนอให้ของท่าน
และ/หรื อการร้องเรี ยนจากบุคคลภายนอกว่าการใช้สิ่งที่เสนอให้ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายและ/หรื อการละเมิดสิ ทธิของบุคคลภายนอก
รายนั้นๆ) ท่านยอมรับว่า RIME มีสิทธิที่จะเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวท่านต่อเจ้าหน้าที่บงั คับใช้ภาษีหรื อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และ/หรื อบุคคลภายนอกโดยไม่ตอ้ งรับผิดต่อท่านตามที่ RIME
เชื่อว่าจําเป็ นหรื อเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับใช้และ/หรื อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามส่ วนใดส่ วนหนึ่งของข้อกําหนดการซื้อเหล่านี้
(ซึ่ งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง สิ ทธิของ RIME ในการให้ความร่ วมมือกับกระบวนการทางกฎหมายใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งที่เสนอให้ของท่าน
และ/หรื อการร้องเรี ยนจากบุคคลภายนอกว่าการใช้สิ่งที่เสนอให้ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายและ/หรื อการละเมิดสิ ทธิของบุคคลภายนอก
รายนั้นๆ)
3.
3.1

ราคา ภาษี และข้ อกําหนดการชําระเงิน
ราคาที่ตอ้ งชําระสําหรับสิ่ งที่เสนอให้ คือ ราคาที่แสดงอยูใ่ นหน้าจอยืนยันการซื้อ ณ เวลาที่มีการยอมรับ
และจะมีการเรี ยกเก็บภาษีตามกฎหมายตามที่ RIME เห็นสมควร
โดยจะมีการเรี ยกเก็บเงินจากวิธีการชําระเงินที่ท่านอนุญาตให้เรี ยกเก็บเงินได้ตามราคาและค่าภาษี ณ เวลาที่มีการยอมรับคําสัง่ ซื้อของท่าน
ท่านมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบชําระตามจํานวนเงินเหล่านี้ และเพือ่ ความชัดเจน
บริ ษทั จะไม่คืนเงินหากราคาตกลงหลังจากที่ท่านซื้อสิ่ งที่เสนอให้หรื อหากมีขอ้ เสนอส่ งเสริ มการขายในภายหลังสําหรับสิ่ งที่เสนอให้ที่ท่า
นได้ซ้ือไปแล้ว หากท่านรู้สึกว่ามีการหักหรื อเรี ยกเก็บเงินจากวิธีการชําระเงินที่ท่านอนุญาตให้เรี ยกเก็บเงินได้อย่างไม่ถูกต้อง
ท่านต้องแจ้งให้ฝ่ายบริ การลูกค้าของ RIME Store ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านซื้อที่
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic

3.2

3.3

สิ่ งที่เสนอให้บางอย่างจะมาพร้อมกับการสมัครสมาชิกแบบต่ออายุอตั โนมัติ ซึ่งมีไว้เพือ่ ช่วยประหยัดเวลา แรง
และความเสี่ ยงของท่านโดยการยืดระยะเวลาการเป็ นสมาชิกของท่านออกไปโดยอัตโนมัติก่อนที่จะหมดอายุ
การซื้อสิ่ งที่เสนอให้ที่มีการสมัครสมาชิกแบบต่ออายุอตั โนมัติจะถือว่าท่านยอมรับว่า
การสมัครสมาชิกของท่านอาจต่ออายุแบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ และท่านมอบอํานาจและอนุญาต RIME
อย่างชัดแจ้งให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุการเป็ นสมาชิกแต่ละครั้งจากวิธีการชําระเงินที่ท่านเลือกไว้จนกว่าท่าน
(หรื อท่านหรื อผูร้ ับของขวัญสําหรับกรณี ที่เป็ นการสมัครสมาชิกที่ได้รับมาเป็ นของขวัญ) จะยกเลิกการสมัครสมาชิกดังกล่าว หรื อ RIME
ยกเลิกการต่ออายุโดยอัตโนมัติและการเรี ยกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก
สําหรับสิ่ งที่เสนอให้ที่มีการสมัครสมาชิกแบบต่ออายุอตั โนมัติแต่ละสิ่ งที่ท่านซื้อ
ท่านจะได้รับอีเมลอย่างน้อยหนึ่งฉบับที่ส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ที่เชื่อมต่อกับ BlackBerry ID (รหัสประจําตัวของแบล็คเบอร์รี่)
ของท่านเพือ่ เตือนท่านเกี่ยวกับการต่ออายุที่กาํ ลังจะมาถึงก่อนที่จะมีการต่ออายุการสมัครสมาชิกของท่าน
ท่านมีการควบคุมโดยสมบูรณ์สาํ หรับการสมัครสมาชิกของท่านและท่านอาจยกเลิกการต่ออายุโดยอัตโนมัติได้ทุกเมื่อ
การยืนยันคําสัง่ ซื้อและอีเมลยืนยันของท่านจะมีคาํ แนะนําวิธีการยกเลิกการต่ออายุการสมัครสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดทราบด้วยว่า หากท่านยุติการสมัครสมาชิกของท่านสําหรับสิ่ งที่เสนอให้จาํ เพาะใดๆ
ท่านต้องต่ออายุการสมัครสมาชิกของท่านด้วยตนเองเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการไม่สามารถเข้าถึงสิ่ งที่เสนอให้น้ นั ๆ ได้
จะมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการซื้อจากวิธีการชําระเงินที่ท่านเลือกไว้ใน RIME Store
หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินของท่าน ท่านสามารถทําได้ที่เมนูตวั เลือกการชําระเงินใน RIME Store

4.
4.1

5.
5.1

6.
6.1

6.2

6.3

ข้ อกําหนดการอนุญาตใช้ สิทธิของผู้จําหน่ าย
เมื่อเป็ นการจัดจําหน่ายแบบฟรี ผา่ น RIME Store จะไม่มีการมอบกรรมสิ ทธิ์ไปพร้อมกับการซื้อเนื้อหาและซอฟต์แวร์ที่เสนอให้
ท่านมีสิทธิที่จะใช้สาํ เนาของเนื้อหาและซอฟต์แวร์ที่เสนอให้ที่ท่านซื้อภายใต้และตามข้อกําหนดของข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิของผูใ้ ช้
ขั้นปลายใดๆ กฎ หรื อข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่รวมอยูก่ บั สิ่ งที่เสนอให้ (“ข้ อกําหนดการอนุญาตใช้ สิทธิของผู้จําหน่ าย”) โดย
BBSLA ระบุขอ้ กําหนดที่จะใช้ในที่ที่ไม่มีขอ้ กําหนดการอนุญาตใช้สิทธิของผูจ้ าํ หน่ายอยู่
ข้อกําหนดการอนุญาตใช้สิทธิของผูจ้ าํ หน่ายบางข้ออาจรวมอยูใ่ นกฎสําหรับบริ การจําเพาะ ตัวอย่างเช่น
หากท่านซื้อสิ ทธิในการเช่าภาพยนตร์ อาจมีขอ้ จํากัดด้านเวลาเกี่ยวกับเวลาที่ท่านต้องเริ่ มชมภาพยนตร์ดงั กล่าว (ตัวอย่างเช่น ภายใน 30
วันนับจากวันที่ซ้ือ) และเมื่อท่านเริ่ มชมภาพยนตร์ดงั กล่าว อาจมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับเวลาที่ท่านต้องชมภาพยนตร์ดงั กล่าวให้แล้วเสร็ จ
(ตัวอย่างเช่น ภายใน 24 ชัว่ โมง) อีกทั้ง
ยังอาจมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับโมเดลของอุปกรณ์หรื อจํานวนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันที่ท่านอาจใช้ในการชมภาพยนตร์ดงั กล่าว
ท่านรับทราบและยอมรับว่า
ความสามารถในการเข้าถึงหรื อการใช้สิ่งที่เสนอให้ดงั กล่าวอาจสิ้ นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบอีกตามข้อกําหนดการอ
นุญาตใช้สิทธิของผูจ้ าํ หน่ายที่มีผลบังคับใช้
ความเสี่ ยงและการสํ ารองข้ อมูล
ความเสี่ ยงจากการสูญหายของหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ่ งที่เสนอให้ของ RIME Store
และผลิตภัณฑ์ในตัวแอพพลิเคชันจะส่ งผ่านจาก RIME
และจากผูจ้ าํ หน่ายสิ่ งที่เสนอให้ไปยังท่านตามลําดับจากการดาวน์โหลดยกเว้นตามที่ให้ไว้ในข้อกําหนดการซื้อเหล่านี้
เมื่อเป็ นการจัดจําหน่ายสิ่ งที่เสนอให้ดว้ ยรู ปแบบอื่น เมื่อท่านดาวน์โหลดสิ่ งที่เสนอให้ใดๆ ความรับผิดชอบจะตกอยูท่ ี่ท่าน ไม่ใช่ที่ RIME
หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อผูจ้ าํ หน่ายสิ่ งที่เสนอให้ แต่จะเป็ นท่านที่ตอ้ งรับผิดสําหรับการสูญหาย การทําลาย
หรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ่ งใดๆ ดังกล่าว ท่านควรสํารองข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่เสนอให้ของท่าน ที่เก็บข้อมูลใน RIME Store (“My
World (โลกของฉัน)”)
ของท่านช่วยให้ท่านสามารถยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกบางอย่างลงบนผลิตภัณฑ์มือถือของท่า
นซํ้าอีกครั้งได้ตามที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในกฎปั จจุบนั สําหรับ My World ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ ป็ นระยะ
นโยบายการคืนเงินของ RIME การสนับสนุน RIME STORE และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
การซื้อทั้งหมดจะอยูภ่ ายใต้นโยบายการคืนเงินของ RIME โดยสามารถหาดูได้ที่ http://www.blackberry.com/legal/rime-storerefunds-policy ซึ่ งมีการอัพเดตเป็ นระยะ
โปรดดูที่หน้าสนับสนุนสําหรับ RIME Store สําหรับบริ การสนับสนุนที่มีให้กบั RIME Store และสําหรับปั ญหาการดาวน์โหลด
ผูจ้ าํ หน่ายสิ่ งที่เสนอให้มีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบในการรับประกันและการสนับสนุนสิ่ งที่เสนอให้ของตนเอง
ข้อกําหนดของ BBSLA ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เสนอให้ใดๆ ซึ่งรวมถึงสิ่ งที่เสนอให้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เสนอให้ชนิดหนึ่ง เช่น ซอฟต์แวร์
บริ การ RIM ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก และบริ การของบุคคลภายนอกจะใช้กบั การซื้อสิ่ งที่เสนอให้ของท่าน อีกทั้ง
การอนุญาตใช้สิทธิ ความเป็ นส่ วนตัว การส่ งออก การรับประกัน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อจํากัดความคุม้ ครอง
และการจํากัดความรับผิดที่ระบุอยูใ่ น BBSLA ที่ใช้กบั ซอฟต์แวร์ บริ การ RIM ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก
และบริ การของบุคคลภายนอกโดยไม่จาํ กัดสิ่ งที่กล่าวถึงอยูข่ า้ งต้นจะใช้กบั การซื้อสิ่ งที่เสนอให้ของท่านที่เป็ นซอฟต์แวร์ บริ การ RIM

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก และบริ การของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อจํากัด ข้อจํากัดความคุม้ ครอง
และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบใน BBSLA จะมีผลกับผูใ้ ห้บริ การของ RIME (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง
ผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการชําระเงิน) ภายใต้ขอบเขตสูงสุ ดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต
7.
7.1

7.2

8.
8.1

ความยินยอมและอากรศุลกากร
ท่านอาจต้องชําระและมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายศุลกากรและ/หรื ออากรขาเข้าที่เรี ยกเก็บเมื่อท่านดาวน์โหลดสิ่ งที่เสนอให้
โดยท่านต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สําหรับการทําพิธีการทางศุลกากรหรื ออากรขาเข้า
ท่านควรติดต่อสํานักงานศุลกากรท้องถิ่นในเขตอํานาจที่เกี่ยวข้องสําหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับนโยบายหรื ออากรศุลกากรที่มีผลบังคับใช้
ท่านจะได้รับใบอนุญาตหรื อความยินยอมใดๆ จากภาครัฐหรื อหน่วยงานอื่นๆ
ซึ่งจําเป็ นสําหรับการได้มาหรื อการใช้สิ่งที่เสนอให้ของท่านและหากจําเป็ น สําหรับการจัดทําหลักฐานให้แก่ RIME
เมื่อทวงถามโดยท่านต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
การไม่สามารถทําเช่นนั้นได้จะทําให้ท่านไม่ได้สิทธิในการระงับหรื อชะลอการชําระเงินสําหรับสิ่ งที่เสนอให้น้ นั ๆ
โดยท่านต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายหรื อการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมใดๆ จาก RIME
อันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามเนื้อความในตอนนี้ได้
สิ่ งที่เสนอให้อาจอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่ งออก การนําเข้า
และการควบคุมการใช้ในเขตแดนนั้นหรื อเขตอํานาจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ท่านรับการส่ งมอบ ส่ งออกสิ่ งที่เสนอให้จาก
นําเข้าสิ่ งที่เสนอให้มายัง หรื อใช้สิ่งที่เสนอให้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้น
รวมทั้งแสดงให้เห็นและรับประกันว่า ท่านจะไม่กระทําสิ่ งใดที่ฝ่าฝื นกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว อีกทั้ง ท่านยังยอมรับว่า
ท่านจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ RIME และผูใ้ ห้บริ การรายใดๆ ของ RIME
อย่างเต็มที่สาํ หรับการที่ท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามเนื้อความในตอนนี้ได้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลและความเป็ นส่ วนตัวของท่ าน
นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านได้ยอมรับภายใต้ BBSLA ซึ่ง RIME
อาจประมวลผลเพื่อให้การซื้อของท่านเสร็ จสมบูรณ์และเพือ่ ส่ งมอบสิ่ งที่ท่านซื้อแล้ว RIME
อาจประมวลผลบัญชีที่เป็ นวิธีการชําระเงินที่ท่านอนุญาตให้เรี ยกเก็บเงินได้และรายละเอียดอื่นๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต
ที่อยูใ่ นการเรี ยกเก็บเงิน ข้อมูลผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับเวลาสื่ อสารทางอากาศ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่เสนอให้ที่ท่านดาวน์โหลดและซื้อไป
และข้อมูลตัวระบุอุปกรณ์ รวมทั้งรายละเอียดผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สถานที่ต้ งั ของท่าน ณ เวลาที่มีการซื้อ (“ข้ อมูลการชําระเงิน”)
ท่านยอมรับว่า RIME อาจได้ขอ้ มูลดังกล่าวมาโดยตรงหรื อได้มาจากผูใ้ ห้บริ การ
ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การส่ งมอบและบริ การเสริ มเพื่อเติมเต็มให้แก่ RIME ผูป้ ระมวลผลการชําระเงิน เช่น PayPal (เพย์พาว) บริ ษทั บัตรเครดิต
หรื อข้อมูลผูใ้ ห้บริ การเวลาสื่ อสารทางอากาศของท่านในกรณี ที่เป็ นธุรกรรมที่เรี ยกเก็บเงินโดยผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคมที่เป็ นไปตามข้อกํา
หนดการซื้อเหล่านี้ตามความเหมาะสม ท่านยินยอมให้ RIME มอบข้อมูลการชําระเงินของท่านแก่ MoR
้ ระกอบการที่จดั เก็บข้อมูลการชําระเงิน) ที่เป็ นบุคคลภายนอก ผูป้ ระมวลผลการชําระเงิน หรื อนิติบุคคลอื่นๆ
(ผูป
ตามที่เห็นว่าจําเป็ นตามสมควรเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกการซื้อและการให้บริ การเสริ ม
ในบางกรณีที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลบัตรเครดิตของท่านกับ MoR ที่เป็ นบุคคลภายนอกไปแล้ว
บริ ษทั อาจถามท่านว่าบุคคลภายนอกรายดังกล่าวอาจจะให้ขอ้ มูลนี้เพือ่ ให้ RIME นําไปใช้ในกรณี ที่ RIME ทําหน้าที่เป็ น MoR
สําหรับการซื้อของท่านได้หรื อไม่ หาก RIME ได้ขอ้ มูลการชําระเงินดังกล่าวมา
จะมีการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามที่เห็นว่าจําเป็ นตามสมควรเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกการซื้อของท่านตามข้อกําหนดการซื้อเหล่านี้

8.2

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ RIME
รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อและผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั ทําการประมวลผลจะได้รับการดูแลตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ RIM
(ซึ่ งมีการรวบรวมไว้ในส่ วนเอกสารอ้างอิงของเอกสารฉบับนี้ และสามารถหาดูได้ที่ www.blackberry.com/legal
หรื อขอรับได้โดยการส่ งอีเมลไปที่ legalinfo@rim.com)
การประมวลผลดังกล่าวอาจประกอบด้วยบริ การส่ งมอบและบริ การเสริ มเพื่อเติมเต็มที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของท่าน เช่น
เพื่อส่ งมอบคําสัง่ ซื้อของท่าน รับการชําระเงิน แจ้งสถานะของคําสัง่ ซื้อของท่านให้ท่านทราบ
ช่วยอํานวยความสะดวกการอัพเดตหรื อการต่ออายุการสมัครสมาชิกสําหรับสิ่ งที่เสนอให้ (หากมี) ปรับปรุ ง RIME Store
และให้การบริ การลูกค้าที่มีประสิ ทธิผลแก่ท่าน บังคับใช้ขอ้ จํากัดการอนุญาตใช้สิทธิ ส่ งภาษีตามกฎหมาย
ยืนยันตัวตนและดําเนินการตรวจสอบเครดิต ตรวจสอบและป้ องกันการกระทําการฉ้อโกง
และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับหรื อตามที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้
อาจมีการประมวลผลข้อมูลการชําระเงินโดยหรื อในนามของ RIME ไม่วา่ จะในหรื อนอกประเทศที่ท่านอยู่ รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง
ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร สิ งคโปร์ หรื อประเทศอื่นๆ
ที่มีสถานประกอบการที่ดาํ เนินการโดยหรื อในนามของกลุ่มบริ ษทั RIM หรื อผูใ้ ห้บริ การตามกฎหมาย
หากท่านเป็ นผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจยุโรปหรื อประเทศใดๆ
ที่จาํ เป็ นต้องมีการให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลออกนอกเขตอํานาจนั้นๆ
ท่านจะต้องให้ความยินยอมต่อการประมวลผลดังกล่าว

9.

ข้ อมูลเพิม่ เติม

9.1

ข้อมูลติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับ RIME อาจหาดูได้ที่ http://www.blackberry.com/legal/rime

