
 

 

RIME MAĞAZALARINA YÖNELİK BBSLA İÇİN SATIN ALMA KOŞULLARI ZEYİLNAMESİ 

1. KAPSAM & UYGULAMA 

1.1 BlackBerry Çözüm Lisans Sözleşmesi (“BBSLA”), RIME mağazalarında tüm uygulamalar (ücretsiz ve ücretli) için 
geçerlidir. Bu zeyilname, işlemler (kolektif olarak “Satın Alma İşlemleri” ve “Satın Alma” veya “Satın Alınmış” 
satın alma işleminin yapılmasına refere eder) için RIME’nin, kayıtlı tacir (veya kayıtlı tacire yönelik temsilci) 
olduğu bir Teklifin her türlü satın alma işlemi için geçerli olan ilave satın alma şart ve koşullarını (“Satın Alma 
Şartları”) açıklar. RIME, Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, 
Research In Motion E-Commerce Inc. veya bağlı bulunduğunuz yargı bölgesinde Tekliflerin distribütörü olarak 
http://www.blackberry.com/legal/rime adresinde belirtilen diğer RIM bağlı kuruluşları anlamına gelir. Bir RIME 
Mağazasında veya ilgili yazışmalarda ‘BlackBerry Commerce’ için yapılan bir referans, bu Satın Alma Şartları 
amaçlarına yönelik olarak RIME’e yapılan bir referanstır. Bu zeyilnamede belirtilmeyen bu Zeyilnamede yer alan 
her türlü büyük harfle yazılmış şartlar, BBSLA’da belirtilen anlamlara sahiptir. Bağlı bulunduğunuz yargı bölgesine 
yönelik bir BBSLA nüshanız yok ise www.blackberry.com/legal sayfasında bulabilirsiniz.  

1.2 BU ZEYİLNAME, AŞAĞIDA YER ALAN “KABUL EDİYORUM” LİNKİNE TIKLAYARAK BU 
ZEYİLNAMEYİ KABUL ETTİĞİNİZDE SATIN ALIM İŞLEMİNİ YAPAN KİŞİ YANİ SİZ (“SİZ” VEYA 
SİZİN” GİBİ REFERANSLAR UYGUN OLARAK KULLANILIR) VE RIME ARASINDA BAĞLAYICI BİR 
SÖZLEŞMEDİR VE RIME, GELECEKTE YAPILACAK BİR SATIN ALMA İŞLEMİ İÇİN FARKLI 
ŞARTLARIN GEÇERLİ OLACAĞINI BELİRTMEDİĞİ SÜRECE VE BELİRTENE KADAR SONRAKİ TÜM 
SATIN ALMA İŞLEMLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR. BU ZEYİLNAMEYİ (VEYA BU ZEYİLNAMENİN 
GEÇERLİ OLDUĞU SATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK GELECEKTEKİ HER TÜRLÜ 
ZEYİLNAME) KABUL ETMEK İÇİN HAZIR OLMAMANIZ HALİNDE SATIN ALMA İŞLEMİ YAPMANIZA 
İZİN VERİLMEZ. KAYITLARINIZ İÇİN LÜTFEN BU SATIN ALMA ŞARTLARININ BİR NÜSHASININ 
ÇIKTISINI ALINIZ (www.blackberry.com/legal ADRESİNDE BULABİLİRSİNİZ). 

1.3 BU SATIN ALMA ŞARTLARINI KABUL EDEREK BAĞLI BULUNDUĞUNUZ YARGI BÖLGESİNİN 
KANUNLARI ALTINDA RIME ŞİRKETİNE REŞİT OLDUĞUNUZU TAAHHÜT EDERSİNİZ.  

1.4 Tarafınızdan gönderilen bir sipariş, bu Zeyilname ile tashih edilen BBSLA koşulları altında bir Teklifi satın almak 
için Sizin, RIME’ye yaptığınız bir teklif olur ve RIME’nin Onayına tabidir. Belirli bir Satın Alma İşlemine yönelik 
bir sözleşmenin kabul edilmesi, (a) RIME’nin, satın alma işlemine yönelik Ödemenizi kabul etmesinden; (b) 
RIME’nin Size bir sipariş onayı göndermesinden ve dolayısıyla da Teklifi indirmeniz veya Teklife erişim 
sağlamanız için Size izin vermesinden önce yapılır. Satın Alma Şartları, her Teklif için Siz ve RIME arasında ayrı 
bir sözleşme görevi görür ve herhangi bir Teklifte yer alan bir hata veya eksiklik, aynı zamanda sipariş edilsin veya 
edilmesin, diğer Teklifler için Size, Satın Alma İşlemini iptal etme hakkınız vermez.   

1.5 RIME’nin, Satın Alma işleminin tamamlanmasında ve In-App Ürünleri hariç olmak üzere Tekliflerin Size 
gönderilmesinin sağlanmasında Teklif Sağlayıcının temsilcisi olarak görev yaptığını taahhüt edersiniz. RIME’nin bu 
Teklifleri size göndermesi, Sizin bu Teklifleri BlackBerry HandHeld Yazılımına indirmenize veya bu Yazılımdan 
her Teklife erişim sağlamanıza izin vermesi ile yapılır. Aynı zamanda In-App Ürünlerinin, RIME sunucularında 
bulunmadığını ve RIME Mağazası tarafından sağlanmadığını ve In-App Ürünlerinin Tarafınıza sağlanmasından 
sorumlu olan tarafın RIME değil bu In-App Ürünlerinin Teklif Sağlayıcısı olduğunu da taahhüt edersiniz.  

1.6 RIME, (herhangi bir yükümlülük olmaksızın) RIME’nin kendi inisiyatifine göre Siparişini reddetme hakkına 
sahiptir. Böyle bir durumda Onaylanmış ödeme yönteminizden herhangi bir ödeme alınmaz veya çekilmez veya 
RIME, bu Teklif için önceden yapmış olduğunuz bir ödemeyi Size iade edecektir.  

1.7 Başka bir dağıtım için değil sadece kişisel kullanımınız için Satın Alma İşlemi yaptığınızı taahhüt edersiniz.  

1.8 Satın Alma kapsamında BBSLA’da yer alan önceden bildirilmeksizin RIME Mağazasında her türlü güncelleme, 
modifikasyon ve ayarlama yapma hakkı, bu değişimlerin yalnızca, değişim zamanında Kabul edilmemiş olan 
siparişler için geçerli olması şartıyla BlackBerry Ödeme Hizmeti kullanılarak RIM Mağazası ve RIME’nin In-App 
Ürün işlemlerini uygulaması ile ilgili koşullar dahil olmak üzere fiyatları ve satın alma koşullarını içerir.  Hiçbir fiyat 
koruması yoktur ve değişim zamanında Kabul edilmemiş olan bir sipariş vermeyi tercih etmeniz halinde Teklifin, bu 
modifiye edilen veya değiştirilen açıklama veya düzeltilen fiyatlara göre sağlanacağını ve revize edilen satın alma 
koşullarına tabi olacağınızı taahhüt edersiniz.  



 

 

 

1.9 RIME, geçerli kanunların izin verdiği sürece tüm işlemlere yönelik belge kayıtlarını saklayabilir. RIME Mağazası 
vasıtası ile Satın Alma İşleminiz ile ilgili tüm belgelerin bir kopyasının çıktısını almalısınız. RIME, yazılı talebiniz 
ile bu belgelerin kopyalarını Size sağlayabilir fakat bunu garanti etmez.  

2. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

2.1 RIME, Bulunduğunuz Yer ve Ödeme Bilgilerinizi (aşağıda açıklanır) doğrulama ve Kimliğinizi doğrulamak için 
işlem yapma veya dolandırıcılık veya hırsızlığı belirleme ve bunlara karşı koruma sağlama hakkına sahiptir.  

2.2 Bir RIME Mağazasına erişim sağlamaya veya Mağazayı kullanmaya yönelik ve/veya Tekliflere yönelik ödemeleri 
yapmaya yönelik olarak kullandığınız şifrelerin güvenli olduğundan ve şifreleriniz ile ilgili olarak BBSLA’da yer 
alan provizyonların, Satın Alma İşlemi yapmaya yönelik olarak bunlarla ilgili Kullanımlarınız için geçerli 
olduğundan sorumlusunuz. Şifrenizi bir kez girdiğinizde, Ödeme Seçenekleri ayarlarınızda belirtilen şifre periyodu 
süresince Satın Alma işlemi yapmak için Şifrenizi yeniden girmeniz gerekmeyecektir. Her Satın Alma İşleminiz için 
Şifrenizin sorulmasını istemeniz halinde Ödeme Senekleri Ayarlarınızda bulunan şifre geçerlilik süresini 
değiştirmelisiniz.  

2.3 Bir RIME Mağazasında bulunan Teklifler, gereken bilgilerin provizyonuna yasal olarak onay verebilecek ve 
bağlayıcı ve uygulanabilir sözleşmeye yapabilme kapasitesi olan bireylere yöneliktir. RIME Mağazasını Kullanımız 
ve aynı zamanda sınırlama olmaksızın reşit olmayan kişiler dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından Hesabınızın 
veya giriş bilgilerinizin kullanımından finansal olarak sorumlu olduğunuzu taahhüt edersiniz ve Yetkili 
Kullanıcılarınız tarafından İsminiz veya hesabınız altında yapılan tüm RIME Mağaza kullanımını ve Satın Alma 
İşlemlerini denetleyeceğinizi taahhüt edersiniz.  

2.4 RIME, geçerli vergilerin hükümet organlarına veya ücretlerin, Tekliflerini satın almış olduğunuz Teklif 
Sağlayıcılarına gönderilmesinin kolaylaştırılması dahil olmak üzere (bunlarla sınırlı olmamak üzere RIME’nin, 
Tekliflerin Kullanımı ile ilgili her türlü yasal proses ve/veya Teklif Kullanımlarınızın yasal olmadığını ve/veya 
üçüncü şahıs haklarını ihlal ettiğini iddia eden üçüncü şahıslar ile iş birliği yapma hakkı dahil olmak üzere) 
RIME’nin, bu Satın Alma Koşullarının tamamı ile uyumlu olmasını sağlamak ve/veya olduğunu doğrulamak üzere 
gerekli ve uygun olduğuna inandığı uygulamaları yapma hakkına sahiptir. RIME’nin, Size karşı bir yükümlülük 
olmaksızın, vergi ve yasa düzenleme mercilerine, hükümet dairelerine ve/veya RIM’nin, bu Satın Alma Koşullarının 
tamamı ile uyumlu olmasını sağlamak ve/veya olduğunu doğrulamak üzere gerekli ve uygun olduğuna inandığı 
üçüncü şahıslara Sizinle ilgili her türlü bilgiyi ifşa etme hakkı olduğunu taahhüt edersiniz (bunlarla sınırlı olmamak 
üzere RIME’nin, Tekliflerin Kullanımı ile ilgili her türlü yasal proses ve/veya Teklif Kullanımlarınızın yasal 
olmadığını ve/veya üçüncü şahıs haklarını ihlal ettiğini iddia eden üçüncü şahıslar ile iş birliği yapma hakkı dahil 
olmak üzere). 

3. FİYAT, VERGİLER VE ÖDEME ŞARTLARI  

3.1 Teklifler için ödenecek ücretler, Kabul etme sırasında geçerli satın alma onay ekranında gösterilir ve RIME 
tarafından belirlenen geçerli vergilere tabidir. Onaylanmış ödeme yönteminize, Siparişinizi Kabul Etmeniz halinde 
ücret ve vergiler yansıtılacaktır. BU MİKTARLARI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ VARDIR. Daha net 
anlaşılması açısından, Bir Teklifi satın aldıktan sonra fiyatın düşmesi halinde veya Siz satın alma işlemini 
gerçekleştirdikten sonra promosyonel bir teklif olması halinde bir iade yapılmayacaktır. Onaylanmış ödeme 
yönteminizin yanlış faturalandırılmış olduğunu düşünmeniz halinde 
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic adresinden Satın Alma İşleminizden sonraki 30 
gün içerisinde RIME Mağazası müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.  

3.2 Size zaman kazandırmaya, kolaylık sağlamaya ve süresi bitmeden önce Aboneliğinizin uzatılması ile riski ortadan 
kaldırmaya yönelik olan otomatik yenileme abonelik tabanında bulunan Bazı Teklifler bulunmaktadır. Otomatik 
yenilenen abonelik Teklifi satın alarak Aboneliğinizin, başarışı yenileme koşulları için otomatik olarak yenileceğini 
taahhüt edersiniz ve açık bir şekilde RIME’nin, Siz (veya hediye edilen abonelikler, Siz veya hediye alıcısı) 
aboneliğini iptal edene kadar veya RIME, aboneliğin otomatik yenileme ve faturalandırılmasını sonlandırmasına 
kadar Seçilen ödeme yönteminize her abonelik yenileme ücretini yansıtacağını kabul eder ve onaylarsınız. Satın 
aldığınız her otomatik yenilenen abonelik Teklifi için Size, Aboneliğiniz yenilenmeden önce yaklaşan yenileme için 
hatırlatma yapmak için BlackBerry ID’niz ile uyumlu olarak vermiş olduğunuz e-posta adresinizden Size en az bir 



 

 

posta gönderilecektir. Aboneliğiniz üzerinde tam yetkiye sahipsiniz ve istediğiniz zaman otomatik yenilemenizi iptal 
edebilirsiniz. Sipariş onayınız ve onay maili, Aboneliğinizin otomatik yenilenmesini nasıl iptal ettireceğiniz ile ilgili 
bilgileri içerecektir. Belirli bir Teklife yönelik Aboneliğinizi iptal etmek istemeniz halinde Teklife erişimin 
kesilmesini önlemek için Aboneliğinizi manuel olarak yenilemeniz gerektiğini lütfen unutmayınız. 

3.3 Satın alma işlemlerine yönelik tüm ücretler, geçerli RIME Mağazasında seçmiş olduğunuz ödeme yöntemine 
faturalandırılacaktır. Ödeme yönteminizi değiştirmek istemeniz halinde RIME Mağazasındaki Ödeme Seçenekleri 
menüsünden yapabilirsiniz.  

4. SAĞLAYICI LİSANS KOŞULLARI 

4.1 RIME Mağazasındaki ücretsiz uygulamalarda olduğu gibi başlık, Ödeme İçeriği ve yazılım teklifleri ile geçmez. Her 
türlü son kullanıcı lisans sözleşmesi, kuralları veya teklifte (“Sağlayıcı Lisans Koşulları”) yer alan diğer koşullar ve 
şartlara göre veya bunlar ile uyumlu olarak Satın almış olduğunuz İçerik ve yazılım Tekliflerinin kopyalarını 
kullanma hakkınız vardır. BBSLA, bir Sağlayıcı Lisans Koşulu olmadığında geçerli olan koşulları belirtir. Bazı 
Sağlayıcı Lisans Koşulları, belirli bir hizmet için kurallar kısmında yer alabilir. Örneğin bir film kiraladığınızda, 
filmi izlemeye başladığınız zaman (örneğin satın aldıktan sonraki 30 gün içerisinde) ile ilgili zaman sınırlamaları 
olabilir ve filmi izlemeye başladığınız zaman, izlemeyi bitirme zamanınız ile ilgili sınırlamalar da olabilir (örneğin 
24 saat içerisinde). Aynı zamanda hangi model cihazlar veya kaç farklı cihazda filmi izleyebileceğiniz ile ilgili 
sınırlamalar da olabilir. Bu Tekliflere erişim veya kullanım sağlama hakkınızın, geçerli Sağlayıcı Lisans Koşullarına 
göre Size bir bildiri gönderilmeksizin otomatik olarak sonlanabileceğini onaylarsınız ve taahhüt edersiniz.  

5. RİSK VE DESTEK 

5.1 Bu Satın Alma Koşullarında belirtilmesi haricinde RIME Mağaza Teklifleri ve In-App ürünlerinin kaybedilmesi 
veya hasar riski, indirme yapılması üzerine sırasıyla RIME’den ve Teklif Sağlayıcıdan Size geçer. Diğer Teklif 
uygulamalarında olduğu gibi herhangi bir Teklifi indirmeniz halinde sizin sorumluluğunuza geçecektir ve RIME 
veya bağlı kuruluşları veya Teklif Sağlayıcılarından hiçbiri, bu materyallerden birinin kaybolması, zarar görmesi 
veya bozulması ile ilgili olarak Size karşı bir yükümlülük taşımaz. Tekliflerinizin yedeklerini almalısınız. RIME 
Mağazası veri havuzu (“My World”), zaman zaman değişiklik gösterebilen My World’e yönelik mevcut kurallarda 
detaylı olarak açıklandığı üzere bazı Yazılım ve Üçüncü Şahıs Bilgilerini Handheld Ürününüzden kaldırmanıza ve 
yeniden yüklemenize yardımcı olacaktır.  

6. RIME İADE POLİTİKASI, RIME MAĞAZASINA YÖNELİK DESTEK VE ÜRÜNLERE YÖNELİK 
DESTEK 

6.1 Yapılan tüm Satın Alma İşlemleri, zaman zaman güncellenen http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-
policy adresinde bulunan RIME İade Politikasına tabidir.  

6.2 RIME Mağaza ve indirme konuları için var olan hizmetlere yönelik destek için geçerli RIME Mağazasına yönelik 
destek web sayfasına bakınız. Teklif Sağlayıcılar, bu Tekliflerin garanti ve desteklerinden sorumludur.  

6.3 BİR YAZILIM, RIM HİZMETLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MATERYALLERİ VE ÜÇÜNCÜŞAHIS HİZMETLERİ 
GİBİ BİR TEKLİF TÜRÜ İLE İLGİLİ OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ TEKLİF İLE İLGİLİ 
BBSLA PROVİZYONLARI, TEKLİFLERİN SATIN ALINMASINDA GEÇERLİDİR. YUKARIDA 
BELİRTİLEN BİLGİLER İLE SINIRLI OLMAKSIZIN YAZILIM, RIM HİZMETLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
MATERYALLERİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ İÇİN GEÇERLİ OLAN BBSLA’DA BELİRTİLEN 
LİSANS, GİZLİLİK, İHRACAT, GARANTİ, FERAGAT, RED VE SINIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ,  YAZILIM, 
RIM HİZMETLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MATERYALLERİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ OLAN 
TEKLİFLERİ SATIN ALMANIZDA GEÇERLİDİR. GEÇERLİ YASALARCA KABUL EDİLEN MAKSİMUM 
ÖLÇÜDE BBSLA’DA YER ALAN SINIRLAMALAR, REDLER VE FERAGATLER, RIM HİZMET 
SAĞLAYICILARINIZ İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR (SINIRLAMA OLMAKSIZIN ÖDEME İŞLEMLERİ İLE 
İLGİLİ HİZMET SAĞLAYICILARI DAHİL OLMAK ÜZERE). 

 



 

 

7. ONAYLAR VE GÜMRÜK VERGİLERİ 

7.1 Teklifleri indirdiğinizde alınan gümrük vergileri ve/veya ithalat vergilerine tabi olursunuz ve bunlardan 
sorumlusunuz.  Gümrük formaliteleri veya ithalat vergilerine yönelik her türlü ek ödeme tarafınızdan ödenmelidir. 
Geçerli gümrük politikaları veya vergiler ile ilgili bilgiler için ilgili yargı bölgesindeki yerel gümrük ofisi ile 
iletişime geçmelisiniz.  

7.2 Tekliflerin edinimi veya kullanımı için gereken her türlü hükümet veya diğer mercilerin lisansı veya onayının 
alınmasını Siz karşılayacaksınız ve gerekirse bu tür bir talep ile ilgili RIME’ye kanıt sunacaksınız.  Bunun 
yapılmaması, Size, Tekliflere yönelik ödemelerin alı konması veya geciktirilmesi hakkını vermez. Bu Bölüm ile 
uyumlu olamamanızdan kaynaklanan RIME kaynaklı ek ödeme veya ücretler, Tarafınızdan ödenecektir. Teklifler, 
gönderiyi aldığınız, Teklifleri ihraç ettiğiniz, Teklifleri ithal ettiğiniz veya Teklifleri kullandığınız bölge veya diğer 
ilgili yargı bölgesindeki ithalat, ihracat ve kullanım denetimi yasa ve düzenlemelerine tabi olacaksınız. Bu yasa ve 
yönetmeliklere göre hareket etmekten yükümlüsünüz ve bunları ihlal etmeyeceğinize dair garanti vermektesiniz. 
Aynı zamanda bu bölüme göre hareket etmemeniz halinde bunları, RIME ve RIME’nin her türlü hizmet 
sağlayıcısına tam olarak tazmin edeceğinizi taahhüt edersiniz.  

8. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ VE GİZLİLİĞİNİZ 

8.1 RIME’nin Satın Alma İşlemlerinizi tamamlamak ve göndermek üzere işlem yapabileceğine taahhüt verdiğiniz 
BBSLA altında yer alan bilgilere ek olarak RIME, Onaylanmış ödeme yöntemi hesabınızı ve kredi karı numarası, 
fatura adresi, Airtime Hizmet Sağlayıcısı bilgileri, indirilen ve satın alınan Teklifler ile ilgili bilgiler ve cihaz kimlik 
bilgisini ve Satın Alma işlemini gerçekleştirdiğiniz lokasyon gibi diğer ilgili kullanıcı bilgilerini (“Ödeme 
Bilgileri”) işleyebilir. RIME’nin, direkt olarak veya RIME’ye gönderim ve yardımcı uygulama hizmetleri sağlayan 
hizmet sağlayıcılarından, PayPal gibi ödeme işlemcileri, kredi kartı şirketleri veya bu Satın Alma Koşullarının 
geçerli olduğu taşıyıcı faturalı işlemlerde ve varsa Airtime Hizmet Sağlayıcılarınızdan bu tür bilgileri alabileceğini 
taahhüt edersiniz.  RIME’nin, Ödeme Bilgilerinizi üçüncü şahıs kayıtlı tacirlerine, ödeme işlemcilerine veya Satın 
alma işlemini ve yardımcı hizmetleri kolaylaştırmak için gerektiğinde diğer kurumlara sağlamasına izin verirsiniz. 
Kredi kartı bilgilerinizi daha önceden bir Üçüncü Şahıs Kayıtlı Tacirine vermiş olmanız halinde Satın Alma 
İşlemleriniz için RIME’nin kayıtlı tacir olduğunda üçüncü şahıslar, RIME’nin bu bilgileri kullanmasına izin verip 
vermediğinizi sorabilir. RIME’nin bu Ödeme Bilgilerini alması halinde bu bilgiler, bu Satın Alma Koşullarına uygun 
olarak Satın Alma İşlemlerinizi kolaylaştırmak için gerektiği gibi kullanılacaktır.   

8.2 RIME ve bağlı şirketleri ve hizmet sağlayıcıları tarafından işlenen kişisel bilgiler, RIM’in Gizlilik Politikasına 
(burada referans olarak yer alır ve www.blackberry.com/legal adresinden erişilebilir veya legalinfo@rim.com 
adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir) göre kullanılacaktır. Bu işlemler, siparişinizin teslim edilmesi, ödemenin 
alınması, Size siparişiniz hakkında bilgi verilmesi, Tekliflere yönelik aboneliklerinizin (varsa) güncellenmesi veya 
yenilenmesinin kolaylaştırılması, RIM Mağazasının geliştirilmesi ve Size etkili bir müşteri hizmeti sağlanması, 
lisans sınırlamalarının sağlanması, geçerli vergilerin ödenmesi, kimliğin doğrulanması ve kredi çeklerinin icra 
edilmesi, sahtekarlık aktivitelerinin incelenmesi ve önlenmesi ve yasa ve mevzuat gerekliliklerinin sağlanması gibi 
Satın Alma İşlemleriniz ile ilgili gönderim ve yardımcı uygulama hizmetlerini içerebilir veya kanunlara göre Ödeme 
Bilgileri, RIME tarafından veya RIME adına, bulunduğunuz ülke içinde veya sınırlama olmaksızın Kanada, Birleşik 
Devletler, Birleşik Krallık, Singapur veya RIM Grup Şirketleri veya geçerli hizmet sağlayıcıları tarafından veya 
adına işletilen tesislerin bulunduğu diğer ülkelerde olmak üzere ülke dışında işlenebilir. Avrupa Ekonomik Alanında 
veya bu yargı bölgesi dışında kişisel bilgilerinizin transfer edilmesi için onay gereken başka bir ülkede yalamanız 
halinde bu İşlemlerin yapılmasını kabul edersiniz.  

9. EK BİLGİLER 

9.1 RIME’ye yönelik iletişim bilgileri ve ek bilgiler, http://www.blackberry.com/legal/rime adresinde bulunabilir.  


