
 

 

ใบแทรกข้อกาํหนดการซ้ือใน BBSLA สําหรับ RIME STORE (ไรม์ สโตร์) 

1. ขอบเขตและการประยุกต์ใช้ 

1.1 BlackBerry Solution License Agreement (ขอ้ตกลงการอนุญาตใชสิ้ทธิสาํหรับโซลูชนัของแบลค็เบอร์ร่ี) (“BBSLA”) 

จะใชก้บัการจดัจาํหน่ายทุกรูปแบบ (แบบฟรีและแบบเสียเงิน) ผา่น RIME Store ใบแทรกน้ีระบุขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการซ้ือเพิ่มเติม 

(“ข้อกาํหนดการซ้ือ”) ซ่ึงจะใชก้บัการซ้ือส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้มี RIME เป็นผูป้ระกอบการท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลการชาํระเงิน 
(หรือเป็นตวัแทนใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลการชาํระเงิน) สาํหรับธุรกรรมดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นการซ้ือรูปแบบใดกต็าม 

(เรียกรวมกนัวา่ “การซ้ือ” และการกระทาํการซ้ือ “ซ้ือ” หรือ “ได้ซ้ือ”) RIME หมายถึง Research In Motion E-Commerce S.à.r.l. 
(บริษทั รีเสิร์ช อิน โมชนั อี-คอมเมิร์ซ เอส.เอ.อาร์.แอล) Research In Motion E-Commerce Corporation (บริษทั รีเสิร์ช อิน โมชนั 
อี-คอมเมิร์ซ คอร์ปอเรชนั) Research In Motion E-Commerce Inc. (บริษทั รีเสิร์ช อิน โมชนั อี-คอมเมิร์ซ อิงค)์ 
หรือบริษทัในเครืออ่ืนๆ ของ RIM ท่ีระบุไวท่ี้ http://www.blackberry.com/legal/rime 

วา่เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายส่ิงท่ีเสนอใหใ้นเขตอาํนาจของท่าน การอา้งอิงถึง ‘BlackBerry Commerce (แบลค็เบอร์ร่ี คอมเมิร์ซ)’ ใน RIME 

Store หรือในการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการอา้งอิงถึง RIME (ไรม)์ โดยมีไวเ้พื่อวตัถุประสงคข์องขอ้กาํหนดการซ้ือเหล่าน้ี 
คาํท่ีพิมพด์ว้ยอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ใดๆ ในใบแทรกน้ีท่ีไม่มีการใหค้าํจาํกดัความไวใ้นใบแทรกน้ีจะมีความหมายตามท่ีระบุอยูใ่น BBSLA 
หากท่านยงัไม่มีสาํเนา BBSLA สาํหรับเขตอาํนาจของท่าน ท่านสามารถหาดูไดท่ี้ www.blackberry.com/legal 

1.2 ใบแทรกน้ีจะกลายเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลผกูพนัระหวา่งท่าน ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ (การอา้งอิงถึง “ท่าน” หรือ “ของท่าน” จะตีความตามนั้น) กบั 

RIME เม่ือท่านยอมรับใบแทรกน้ีโดยการคลิก ‘ฉนัยอมรับ’ ดา้นล่าง และจะมีผลกบัการซ้ือหลงัจากนั้นทั้งหมดเวน้แต่และจนกวา่ RIME 
จะบ่งช้ีวา่จะใชข้อ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัสาํหรับการซ้ือในอนาคต หากท่านยงัไม่พร้อมท่ีจะยอมรับใบแทรกน้ี (หรือใบแทรกใดๆ 
ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ซ่ึงใบแทรกดงักล่าวจะมีผล) ท่านจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํการซ้ือ 
โปรดพิมพส์าํเนาของขอ้กาํหนดการซ้ือเหล่าน้ี (ซ่ึงสามารถหาดูได ้www.blackberry.com/legal) เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานของท่าน 

1.3 การยอมรับขอ้กาํหนดการซ้ือเหล่าน้ีจะถือวา่ท่านรับรองและรับประกนัต่อ RIME วา่ 
ท่านมีอายมุากกวา่อายท่ีุบรรลุนิติภาวะภายใตก้ฎหมายของเขตอาํนาจของท่าน 

1.4 คาํสัง่ซ้ือท่ีท่านส่งเขา้มาจะถือเป็นขอ้เสนอของท่านต่อ RIME เพื่อซ้ือส่ิงท่ีเสนอใหภ้ายใตข้อ้กาํหนดของ BBSLA 

ตามท่ีแกไ้ขโดยใบแทรกน้ี และตอ้งไดรั้บการยอมรับจาก RIME การยอมรับสญัญาสาํหรับการซ้ือจาํเพาะใดๆ จะเกิดข้ึนก่อนท่ี (ก) 

RIME จะยอมรับการชาํระเงินของท่านสาํหรับการซ้ือนั้นๆ และ (ข) RIME จะส่งการยนืยนัคาํสัง่ซ้ือใหแ้ก่ท่าน 
เพื่อจะอนุญาตใหท่้านดาวน์โหลดหรือเขา้ถึงส่ิงท่ีเสนอใหไ้ด ้ขอ้กาํหนดการซ้ือน้ีถือเป็นสญัญาแยกต่างหากระหวา่งท่านกบั RIME 

สาํหรับส่ิงท่ีเสนอใหแ้ต่ละส่ิง และการชาํรุดหรือขอ้บกพร่องใดๆ ในส่ิงท่ีเสนอใหใ้ดๆ 
กต็ามจะไม่ใหสิ้ทธ์ิท่านในการยกเลิกการซ้ือส่ิงท่ีเสนอใหอ่ื้นๆ ของท่าน ไม่วา่จะสัง่ซ้ือในเวลาเดียวกนัหรือไม่กต็าม 

1.5 ท่านรับทราบวา่ RIME ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูจ้าํหน่ายส่ิงท่ีเสนอให ้
ซ่ึงช่วยใหก้ารซ้ือและการส่งมอบส่ิงท่ีเสนอใหใ้หแ้ก่ท่านเสร็จสมบูรณ์ ยกเวน้ ผลิตภณัฑใ์นตวัแอพพลิเคชนั การส่งมอบส่ิงท่ีเสนอใหข้อง 
RIME จะดาํเนินการโดยการช่วยใหท่้านสามารถดาวน์โหลดลงบนหรือเขา้ถึงส่ิงท่ีเสนอใหแ้ต่ละส่ิงจากซอฟตแ์วร์บน BlackBerry 

Handheld (มือถือแบลค็เบอร์ร่ี) ของท่าน นอกจากน้ี ท่านยงัรับทราบวา่ ผลิตภณัฑใ์นตวัแอพพลิเคชนัไม่ไดเ้กบ็อยูบ่นเซิร์ฟเวอร์ของ 
RIME และไม่มีการจดัจาํหน่ายผา่น RIME Store อีกทั้งและผูจ้าํหน่ายส่ิงท่ีเสนอใหข้องผลิตภณัฑใ์นตวัแอพพลิเคชนัเหล่านั้น ซ่ึงมิใช่ 

RIME จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการส่งมอบผลิตภณัฑใ์นตวัแอพพลิเคชนัดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน 



 

 

1.6 RIME อาจปฏิเสธคาํสัง่ซ้ือของท่านตามดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของ RIME (โดยไม่ตอ้งรับผดิ) หากเกิดกรณีเช่นน้ี 
จะไม่มีการเรียกเกบ็เงินหรือหกัเงินจากวธีิการชาํระเงินท่ีท่านอนุญาตใหเ้รียกเกบ็เงินได ้หรือ RIME จะคืนเงินจาํนวนใดๆ 
ท่ีท่านไดท้าํการชาํระไวก่้อนแลว้สาํหรับส่ิงท่ีเสนอใหน้ั้นๆ 

1.7 ท่านยอมรับและรับรองวา่ ท่านกาํลงัทาํการซ้ือเพือ่การใชง้านส่วนบุคคลของตวัท่านเองเท่านั้นและมิไดท้าํการซ้ือเพื่อการจาํหน่ายต่อ 

1.8 ในบริบทของการซ้ือ สิทธิท่ีระบุอยูใ่น BBSLA ในการอพัเดต แกไ้ข และปรับเปล่ียน RIME Store 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประกอบดว้ยการแกไ้ขราคาและขอ้กาํหนดการซ้ือ รวมถึงขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั RIME Store 

และกระบวนการของ RIME ในการทาํธุรกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตวัแอพพลิเคชนั โดยใช ้BlackBerry Payment Service 
(บริการการชาํระเงินของแบลค็เบอร์ร่ี) โดยมีเง่ือนไขวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเฉพาะกบัคาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บการยอมรับ ณ 
เวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเท่านั้น ทั้งน้ี ไม่มีการคุม้ครองราคา และหากท่านเลือกท่ีจะดาํเนินคาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บการยอมรับต่อ ณ 
เวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะถือวา่ท่านรับทราบวา่ 
จะมีการมอบส่ิงท่ีเสนอใหต้ามคาํอธิบายท่ีแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงแลว้ดงักล่าวหรือราคาท่ีแกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้ 
และจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดการซ้ือท่ีปรับปรุงแกไ้ขใหม่ 

1.9 RIME อาจเกบ็บนัทึกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมทั้งหมดไวร้ะยะเวลาหน่ึงตามท่ีกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชอ้าจอนุญาตใหก้ระทาํได ้

ท่านควรพิมพส์าํเนาเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของท่านผา่น RIME Store ไว ้ทั้งน้ี RIME อาจ แต่ไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ 
RIME จะสามารถจดัเตรียมสาํเนาของเอกสารดงักล่าวใหท่้านไดเ้ม่ือท่านร้องขออยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. สิทธิและความรับผดิชอบ 

2.1 RIME ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบสถานท่ีตั้งและขอ้มูลการชาํระเงินของท่าน (ระบุอยูด่า้นล่าง) และดาํเนินขั้นตอนอ่ืนๆ 
ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารประจาํตวัของท่าน หรือตรวจจบัและป้องกนัการฉอ้โกงหรือการโจรกรรม 

2.2 ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ รหสัผา่นใดๆ ท่ีท่านใชใ้นการเขา้ถึงหรือใช ้RIME Store 

และ/หรือสาํหรับทาํการชาํระเงินสาํหรับส่ิงท่ีเสนอใหน้ั้นยงัคงมีความปลอดภยั และท่านไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ใน BBSLA 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรหสัผา่นเม่ือท่านใชร้หสัผา่นดงักล่าวในการทาํการซ้ือ เม่ือท่านกรอกรหสัผา่นของท่าน 
ท่านไม่จาํเป็นตอ้งกรอกรหสัผา่นของท่านซํ้ าอีกเพือ่ทาํการซ้ือในช่วงเวลาซ่ึงมีรหสัผา่นพร้อมอตัโนมติัท่ีบ่งช้ีอยูใ่นการตั้งค่าตวัเลือกการ
ชาํระเงินของท่าน หากท่านประสงคใ์หมี้การกรอกรหสัผา่นของท่านใหพ้ร้อมโดยอตัโนมติัสาํหรับการซ้ือของท่านทุกคร้ัง 
ท่านตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าการกรอกรหสัผา่นพร้อมอตัโนมติัในการตั้งค่าตวัเลือกการชาํระเงินของท่าน 

2.3 ส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้มีจาํหน่ายผา่น RIME Store 

มีไวส้าํหรับบุคคลท่ีมีสมรรถภาพและความสามารถท่ีจาํเป็นในการใหค้วามยนิยอมโดยชอบดว้ยกฎหมายในการใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นและในก
ารเขา้ทาํสญัญาท่ีมีผลผกูพนัและบงัคบัใชไ้ด ้ท่านยอมรับท่ีจะรับผดิชอบทางการเงินและรับผดิชอบการใช ้RIME Store ของท่าน 
รวมทั้งการใชบ้ญัชีหรือขอ้มูลเขา้สู่ระบบของท่านโดยบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง ผูเ้ยาว ์ไม่วา่จะดว้ยรูปแบบใดๆ กต็าม 

และท่านยอมรับท่ีจะกาํกบัดูแลการใช ้RIME Store ในทุกรูปแบบและการทาํการซ้ือใดๆ 
ภายใตช่ื้อหรือบญัชีของท่านโดยผูใ้ชท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

2.4 RIME ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินขั้นตอนต่างๆ ซ่ึง RIME 

เช่ือวา่จาํเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อบงัคบัใชแ้ละ/หรือตรวจสอบการปฏิบติัตามส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนดการซ้ือเหล่าน้ี 
รวมถึงเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกในการส่งภาษีตามกฎหมายใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐหรือค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูจ้าํหน่ายส่ิงท่ีเสนอให ้



 

 

ซ่ึงเป็นเจา้ของส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้ท่านไดซ้ื้อไป (ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง สิทธิของ RIME 
ในการใหค้วามร่วมมือกบักระบวนการทางกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ิ้งท่ีเสนอใหข้องท่าน 
และ/หรือการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกวา่การใชส่ิ้งท่ีเสนอใหข้องท่านไม่ชอบดว้ยกฎหมายและ/หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
รายนั้นๆ) ท่านยอมรับวา่ RIME มีสิทธิท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบัตวัท่านต่อเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชภ้าษีหรือกฎหมาย เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

และ/หรือบุคคลภายนอกโดยไม่ตอ้งรับผดิต่อท่านตามท่ี RIME 

เช่ือวา่จาํเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อบงัคบัใชแ้ละ/หรือตรวจสอบการปฏิบติัตามส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนดการซ้ือเหล่าน้ี 
(ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง สิทธิของ RIME ในการใหค้วามร่วมมือกบักระบวนการทางกฎหมายใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ิ้งท่ีเสนอใหข้องท่าน 
และ/หรือการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกวา่การใชส่ิ้งท่ีเสนอใหข้องท่านไม่ชอบดว้ยกฎหมายและ/หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
รายนั้นๆ) 

3. ราคา ภาษี และข้อกาํหนดการชําระเงนิ 

3.1 ราคาท่ีตอ้งชาํระสาํหรับส่ิงท่ีเสนอให ้คือ ราคาท่ีแสดงอยูใ่นหนา้จอยนืยนัการซ้ือ ณ เวลาท่ีมีการยอมรับ 
และจะมีการเรียกเกบ็ภาษีตามกฎหมายตามท่ี RIME เห็นสมควร 
โดยจะมีการเรียกเกบ็เงินจากวธีิการชาํระเงินท่ีท่านอนุญาตใหเ้รียกเกบ็เงินไดต้ามราคาและค่าภาษี ณ เวลาท่ีมีการยอมรับคาํสัง่ซ้ือของท่าน 

ท่านมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบชาํระตามจาํนวนเงินเหล่าน้ี และเพือ่ความชดัเจน 
บริษทัจะไม่คืนเงินหากราคาตกลงหลงัจากท่ีท่านซ้ือส่ิงท่ีเสนอใหห้รือหากมีขอ้เสนอส่งเสริมการขายในภายหลงัสาํหรับส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้ท่า
นไดซ้ื้อไปแลว้ หากท่านรู้สึกวา่มีการหกัหรือเรียกเกบ็เงินจากวธีิการชาํระเงินท่ีท่านอนุญาตใหเ้รียกเกบ็เงินไดอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ท่านตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้ของ RIME Store ทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีท่านซ้ือท่ี 
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic 

3.2 ส่ิงท่ีเสนอใหบ้างอยา่งจะมาพร้อมกบัการสมคัรสมาชิกแบบต่ออายอุตัโนมติั ซ่ึงมีไวเ้พือ่ช่วยประหยดัเวลา แรง 
และความเส่ียงของท่านโดยการยดืระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านออกไปโดยอตัโนมติัก่อนท่ีจะหมดอาย ุ

การซ้ือส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้มีการสมคัรสมาชิกแบบต่ออายอุตัโนมติัจะถือวา่ท่านยอมรับวา่ 
การสมคัรสมาชิกของท่านอาจต่ออายแุบบต่อเน่ืองโดยอตัโนมติั และท่านมอบอาํนาจและอนุญาต RIME 

อยา่งชดัแจง้ใหเ้รียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการต่ออายกุารเป็นสมาชิกแต่ละคร้ังจากวธีิการชาํระเงินท่ีท่านเลือกไวจ้นกวา่ท่าน 

(หรือท่านหรือผูรั้บของขวญัสาํหรับกรณีท่ีเป็นการสมคัรสมาชิกท่ีไดรั้บมาเป็นของขวญั) จะยกเลิกการสมคัรสมาชิกดงักล่าว หรือ RIME 
ยกเลิกการต่ออายโุดยอตัโนมติัและการเรียกเกบ็เงินค่าสมคัรสมาชิก 

สาํหรับส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้มีการสมคัรสมาชิกแบบต่ออายอุตัโนมติัแต่ละส่ิงท่ีท่านซ้ือ 
ท่านจะไดรั้บอีเมลอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบัท่ีส่งไปยงัอีเมลท่ีท่านใหไ้วท่ี้เช่ือมต่อกบั BlackBerry ID (รหสัประจาํตวัของแบลค็เบอร์ร่ี) 
ของท่านเพือ่เตือนท่านเก่ียวกบัการต่ออายท่ีุกาํลงัจะมาถึงก่อนท่ีจะมีการต่ออายกุารสมคัรสมาชิกของท่าน 

ท่านมีการควบคุมโดยสมบูรณ์สาํหรับการสมคัรสมาชิกของท่านและท่านอาจยกเลิกการต่ออายโุดยอตัโนมติัไดทุ้กเม่ือ 
การยนืยนัคาํสัง่ซ้ือและอีเมลยนืยนัของท่านจะมีคาํแนะนาํวธีิการยกเลิกการต่ออายกุารสมคัรสมาชิกของท่านโดยอตัโนมติั 
โปรดทราบดว้ยวา่ หากท่านยติุการสมคัรสมาชิกของท่านสาํหรับส่ิงท่ีเสนอใหจ้าํเพาะใดๆ 
ท่านตอ้งต่ออายกุารสมคัรสมาชิกของท่านดว้ยตนเองเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการไม่สามารถเขา้ถึงส่ิงท่ีเสนอใหน้ั้นๆ ได ้ 

3.3 จะมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดสาํหรับการซ้ือจากวธีิการชาํระเงินท่ีท่านเลือกไวใ้น RIME Store 
หากท่านประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงวธีิการชาํระเงินของท่าน ท่านสามารถทาํไดท่ี้เมนูตวัเลือกการชาํระเงินใน RIME Store 



 

 

4. ข้อกาํหนดการอนุญาตใช้สิทธิของผู้จําหน่าย 

4.1 เม่ือเป็นการจดัจาํหน่ายแบบฟรีผา่น RIME Store จะไม่มีการมอบกรรมสิทธ์ิไปพร้อมกบัการซ้ือเน้ือหาและซอฟตแ์วร์ท่ีเสนอให ้
ท่านมีสิทธิท่ีจะใชส้าํเนาของเน้ือหาและซอฟตแ์วร์ท่ีเสนอใหท่ี้ท่านซ้ือภายใตแ้ละตามขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงการอนุญาตใชสิ้ทธิของผูใ้ช้
ขั้นปลายใดๆ กฎ หรือขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีรวมอยูก่บัส่ิงท่ีเสนอให ้(“ข้อกาํหนดการอนุญาตใช้สิทธิของผู้จําหน่าย”) โดย 

BBSLA ระบุขอ้กาํหนดท่ีจะใชใ้นท่ีท่ีไม่มีขอ้กาํหนดการอนุญาตใชสิ้ทธิของผูจ้าํหน่ายอยู ่
ขอ้กาํหนดการอนุญาตใชสิ้ทธิของผูจ้าํหน่ายบางขอ้อาจรวมอยูใ่นกฎสาํหรับบริการจาํเพาะ ตวัอยา่งเช่น 
หากท่านซ้ือสิทธิในการเช่าภาพยนตร์ อาจมีขอ้จาํกดัดา้นเวลาเก่ียวกบัเวลาท่ีท่านตอ้งเร่ิมชมภาพยนตร์ดงักล่าว (ตวัอยา่งเช่น ภายใน 30 

วนันบัจากวนัท่ีซ้ือ) และเม่ือท่านเร่ิมชมภาพยนตร์ดงักล่าว อาจมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัเวลาท่ีท่านตอ้งชมภาพยนตร์ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จ 

(ตวัอยา่งเช่น ภายใน 24 ชัว่โมง) อีกทั้ง 
ยงัอาจมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัโมเดลของอุปกรณ์หรือจาํนวนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัท่ีท่านอาจใชใ้นการชมภาพยนตร์ดงักล่าว 
ท่านรับทราบและยอมรับวา่ 
ความสามารถในการเขา้ถึงหรือการใชส่ิ้งท่ีเสนอใหด้งักล่าวอาจส้ินสุดลงโดยอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบอีกตามขอ้กาํหนดการอ
นุญาตใชสิ้ทธิของผูจ้าํหน่ายท่ีมีผลบงัคบัใช ้

5. ความเส่ียงและการสํารองข้อมูล 

5.1 ความเส่ียงจากการสูญหายของหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีเสนอใหข้อง RIME Store 

และผลิตภณัฑใ์นตวัแอพพลิเคชนัจะส่งผา่นจาก RIME 

และจากผูจ้าํหน่ายส่ิงท่ีเสนอใหไ้ปยงัท่านตามลาํดบัจากการดาวน์โหลดยกเวน้ตามท่ีใหไ้วใ้นขอ้กาํหนดการซ้ือเหล่าน้ี 

เม่ือเป็นการจดัจาํหน่ายส่ิงท่ีเสนอใหด้ว้ยรูปแบบอ่ืน เม่ือท่านดาวน์โหลดส่ิงท่ีเสนอใหใ้ดๆ ความรับผดิชอบจะตกอยูท่ี่ท่าน ไม่ใช่ท่ี RIME 

หรือบริษทัในเครือ หรือผูจ้าํหน่ายส่ิงท่ีเสนอให ้แต่จะเป็นท่านท่ีตอ้งรับผดิสาํหรับการสูญหาย การทาํลาย 
หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงใดๆ ดงักล่าว ท่านควรสาํรองขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเสนอใหข้องท่าน ท่ีเกบ็ขอ้มูลใน RIME Store (“My 

World (โลกของฉัน)”) 
ของท่านช่วยใหท่้านสามารถยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแ์วร์และผลิตภณัฑข์องบุคคลภายนอกบางอยา่งลงบนผลิตภณัฑมื์อถือของท่า
นซํ้ าอีกคร้ังไดต้ามท่ีใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมไวใ้นกฎปัจจุบนัสาํหรับ My World ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นระยะ 

6. นโยบายการคนืเงนิของ RIME การสนับสนุน RIME STORE และการสนับสนุนผลติภัณฑ์ 

6.1 การซ้ือทั้งหมดจะอยูภ่ายใตน้โยบายการคืนเงินของ RIME โดยสามารถหาดูไดท่ี้ http://www.blackberry.com/legal/rime-store-

refunds-policy ซ่ึงมีการอพัเดตเป็นระยะ 

6.2 โปรดดูท่ีหนา้สนบัสนุนสาํหรับ RIME Store สาํหรับบริการสนบัสนุนท่ีมีใหก้บั RIME Store และสาํหรับปัญหาการดาวน์โหลด 

ผูจ้าํหน่ายส่ิงท่ีเสนอใหมี้หนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบในการรับประกนัและการสนบัสนุนส่ิงท่ีเสนอใหข้องตนเอง 

6.3 ขอ้กาํหนดของ BBSLA ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเสนอใหใ้ดๆ ซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเสนอใหช้นิดหน่ึง เช่น ซอฟตแ์วร์ 
บริการ RIM ผลิตภณัฑข์องบุคคลภายนอก และบริการของบุคคลภายนอกจะใชก้บัการซ้ือส่ิงท่ีเสนอใหข้องท่าน อีกทั้ง 
การอนุญาตใชสิ้ทธิ ความเป็นส่วนตวั การส่งออก การรับประกนั ขอ้ความปฏิเสธความรับผดิชอบ ขอ้จาํกดัความคุม้ครอง 
และการจาํกดัความรับผดิท่ีระบุอยูใ่น BBSLA ท่ีใชก้บัซอฟตแ์วร์ บริการ RIM ผลิตภณัฑข์องบุคคลภายนอก 
และบริการของบุคคลภายนอกโดยไม่จาํกดัส่ิงท่ีกล่าวถึงอยูข่า้งตน้จะใชก้บัการซ้ือส่ิงท่ีเสนอใหข้องท่านท่ีเป็นซอฟตแ์วร์ บริการ RIM 



 

 

ผลิตภณัฑข์องบุคคลภายนอก และบริการของบุคคลภายนอก ทั้งน้ี ขอ้จาํกดั ขอ้จาํกดัความคุม้ครอง 
และขอ้ความปฏิเสธความรับผดิชอบใน BBSLA จะมีผลกบัผูใ้หบ้ริการของ RIME (ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง 
ผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลการชาํระเงิน) ภายใตข้อบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชอ้นุญาต 

7. ความยนิยอมและอากรศุลกากร  

7.1 ท่านอาจตอ้งชาํระและมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบชาํระค่าใชจ่้ายศุลกากรและ/หรืออากรขาเขา้ท่ีเรียกเกบ็เม่ือท่านดาวน์โหลดส่ิงท่ีเสนอให ้
โดยท่านตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมใดๆ สาํหรับการทาํพิธีการทางศุลกากรหรืออากรขาเขา้ 
ท่านควรติดต่อสาํนกังานศุลกากรทอ้งถ่ินในเขตอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายหรืออากรศุลกากรท่ีมีผลบงัคบัใช ้

7.2 ท่านจะไดรั้บใบอนุญาตหรือความยนิยอมใดๆ จากภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ซ่ึงจาํเป็นสาํหรับการไดม้าหรือการใชส่ิ้งท่ีเสนอใหข้องท่านและหากจาํเป็น สาํหรับการจดัทาํหลกัฐานใหแ้ก่ RIME 

เม่ือทวงถามโดยท่านตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 
การไม่สามารถทาํเช่นนั้นไดจ้ะทาํใหท่้านไม่ไดสิ้ทธิในการระงบัหรือชะลอการชาํระเงินสาํหรับส่ิงท่ีเสนอใหน้ั้นๆ 

โดยท่านตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายหรือการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมใดๆ จาก RIME 
อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านไม่สามารถปฏิบติัตามเน้ือความในตอนน้ีได ้

ส่ิงท่ีเสนอใหอ้าจอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการส่งออก การนาํเขา้ 
และการควบคุมการใชใ้นเขตแดนนั้นหรือเขตอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีท่านรับการส่งมอบ ส่งออกส่ิงท่ีเสนอใหจ้าก 
นาํเขา้ส่ิงท่ีเสนอใหม้ายงั หรือใชส่ิ้งท่ีเสนอให ้ท่านมีหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเหล่านั้น 
รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นและรับประกนัวา่ ท่านจะไม่กระทาํส่ิงใดท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคบัดงักล่าว อีกทั้ง ท่านยงัยอมรับวา่ 
ท่านจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ RIME และผูใ้หบ้ริการรายใดๆ ของ RIME 
อยา่งเตม็ท่ีสาํหรับการท่ีท่านไม่สามารถปฏิบติัตามเน้ือความในตอนน้ีได ้

8. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน 

8.1  นอกเหนือจากขอ้มูลท่ีท่านไดย้อมรับภายใต ้BBSLA ซ่ึง RIME 

อาจประมวลผลเพื่อใหก้ารซ้ือของท่านเสร็จสมบูรณ์และเพือ่ส่งมอบส่ิงท่ีท่านซ้ือแลว้ RIME 

อาจประมวลผลบญัชีท่ีเป็นวธีิการชาํระเงินท่ีท่านอนุญาตใหเ้รียกเกบ็เงินไดแ้ละรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น หมายเลขบตัรเครดิต 
ท่ีอยูใ่นการเรียกเกบ็เงิน ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัเวลาส่ือสารทางอากาศ ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเสนอใหท่ี้ท่านดาวน์โหลดและซ้ือไป 

และขอ้มูลตวัระบุอุปกรณ์ รวมทั้งรายละเอียดผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น สถานท่ีตั้งของท่าน ณ เวลาท่ีมีการซ้ือ (“ข้อมูลการชําระเงนิ”) 

ท่านยอมรับวา่ RIME อาจไดข้อ้มูลดงักล่าวมาโดยตรงหรือไดม้าจากผูใ้หบ้ริการ 
ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการส่งมอบและบริการเสริมเพื่อเติมเตม็ใหแ้ก่ RIME ผูป้ระมวลผลการชาํระเงิน เช่น PayPal (เพยพ์าว) บริษทับตัรเครดิต 
หรือขอ้มูลผูใ้หบ้ริการเวลาส่ือสารทางอากาศของท่านในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีเรียกเกบ็เงินโดยผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมท่ีเป็นไปตามขอ้กาํ
หนดการซ้ือเหล่าน้ีตามความเหมาะสม ท่านยนิยอมให ้RIME มอบขอ้มูลการชาํระเงินของท่านแก่ MoR 

(ผูป้ระกอบการท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลการชาํระเงิน) ท่ีเป็นบุคคลภายนอก ผูป้ระมวลผลการชาํระเงิน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ 
ตามท่ีเห็นวา่จาํเป็นตามสมควรเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกการซ้ือและการใหบ้ริการเสริม 

ในบางกรณีท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลบตัรเครดิตของท่านกบั MoR ท่ีเป็นบุคคลภายนอกไปแลว้ 

บริษทัอาจถามท่านวา่บุคคลภายนอกรายดงักล่าวอาจจะใหข้อ้มูลน้ีเพือ่ให ้RIME นาํไปใชใ้นกรณีท่ี RIME ทาํหนา้ท่ีเป็น MoR 

สาํหรับการซ้ือของท่านไดห้รือไม่ หาก RIME ไดข้อ้มูลการชาํระเงินดงักล่าวมา 
จะมีการใชข้อ้มูลดงักล่าวตามท่ีเห็นวา่จาํเป็นตามสมควรเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกการซ้ือของท่านตามขอ้กาํหนดการซ้ือเหล่าน้ี 



 

 

8.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี RIME 

รวมทั้งบริษทัในเครือและผูใ้หบ้ริการของบริษทัทาํการประมวลผลจะไดรั้บการดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ RIM 

(ซ่ึงมีการรวบรวมไวใ้นส่วนเอกสารอา้งอิงของเอกสารฉบบัน้ี และสามารถหาดูไดท่ี้ www.blackberry.com/legal 

หรือขอรับไดโ้ดยการส่งอีเมลไปท่ี legalinfo@rim.com) 
การประมวลผลดงักล่าวอาจประกอบดว้ยบริการส่งมอบและบริการเสริมเพื่อเติมเตม็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของท่าน เช่น 
เพื่อส่งมอบคาํสัง่ซ้ือของท่าน รับการชาํระเงิน แจง้สถานะของคาํสัง่ซ้ือของท่านใหท่้านทราบ 

ช่วยอาํนวยความสะดวกการอพัเดตหรือการต่ออายกุารสมคัรสมาชิกสาํหรับส่ิงท่ีเสนอให ้(หากมี) ปรับปรุง RIME Store 

และใหก้ารบริการลูกคา้ท่ีมีประสิทธิผลแก่ท่าน บงัคบัใชข้อ้จาํกดัการอนุญาตใชสิ้ทธิ ส่งภาษีตามกฎหมาย 
ยนืยนัตวัตนและดาํเนินการตรวจสอบเครดิต ตรวจสอบและป้องกนัการกระทาํการฉอ้โกง 
และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต ทั้งน้ี 
อาจมีการประมวลผลขอ้มูลการชาํระเงินโดยหรือในนามของ RIME ไม่วา่จะในหรือนอกประเทศท่ีท่านอยู ่รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง 
ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สิงคโปร์ หรือประเทศอ่ืนๆ 
ท่ีมีสถานประกอบการท่ีดาํเนินการโดยหรือในนามของกลุ่มบริษทั RIM หรือผูใ้หบ้ริการตามกฎหมาย 

หากท่านเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยโุรปหรือประเทศใดๆ 
ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการใหค้วามยนิยอมในการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลออกนอกเขตอาํนาจนั้นๆ 
ท่านจะตอ้งใหค้วามยนิยอมต่อการประมวลผลดงักล่าว 

9. ข้อมูลเพิม่เติม 

9.1 ขอ้มูลติดต่อและขอ้มูลเพิ่มเติมสาํหรับ RIME อาจหาดูไดท่ี้ http://www.blackberry.com/legal/rime 


