
Latviski: ierobežota Amazon Kindle viena gada garantija Eiropā 
 
Šo ierobežoto garantiju Jums kā Amazon Kindle zīmola piederumu (“Izstrādājums”) pircējam no Amazon EU 
Sàrl par Izstrādājumu sniedz Amazon EU Sàrl, adrese: 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luksemburgas 
Lielhercogiste (Luksemburgas reģ. nr. B 101818, pamatkapitāls: € 37 500, tirdzniecības atļauja nr. 104408). 
Šīs garantijas sniedzējs šeit vietumis tiek apzīmēts ar “mēs”. 
 
Ja Jūs esat patērētājs, šī ierobežotā garantija tiek piedāvāta papildus visām citām tiesībām un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, ko Jums nodrošina patērētāju aizsardzības likumi un noteikumi, un tā neietekmē 
Jūsu likumīgās tiesības. 
 
Mēs Jums garantējam, ka Izstrādājumam piegādes brīdī un 12 mēnešu laikā pēc piegādes datuma 
normālos lietošanas apstākļos nebūs materiālu un izgatavošanas defektu.  
 
Ja garantijas periodā tieks konstatēts, ka Izstrādājumam ir defekti, mēs jums nosūtīsim norādījumus par 
Izstrādājuma atpakaļatdošanu ar lūgumu tos ievērot un veiksim kādu no šādām darbībām: 1) apmainīsim 
jūsu iegādāto Izstrādājumu pret tādu pašu vai līdzvērtīgu izstrādājumu, 2) salabosim Izstrādājumu vai 
3) atlīdzināsim Jums visus izdevumus vai daļu no izdevumiem par Izstrādājuma iegādi. Tehnoloģiju 
attīstības un Izstrādājumu pieejamības dēļ nomainītais Izstrādājums var nedaudz atšķirties un tam var būt 
mazāka pārdošanas cena nekā oriģinālajam Izstrādājumam, ko jūs nopirkāt. 
 
Apmainītie un labotie Izstrādājumi vai to daļas atbilstoši šīs ierobežotās garantijas nosacījumiem tiks 
piegādāti vienīgi uz adresēm Eiropas Savienībā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs, kur 
šo valstu iedzīvotājiem Izstrādājums ir pieejams tirdzniecībā. Šīs ierobežotās garantijas nosacījumi attiecas 
uz jebkuru apmainīto Izstrādājumu vai tā daļu vai jebkuru labojumu līdz oriģinālās garantijas perioda beigām 
vai 90 dienas pēc apmainītā Izstrādājuma vai tā daļas nosūtīšanas Jums atkarībā no tā, kurš periods ir 
ilgāks. Jebkura daļa un Izstrādājums, ko Jūs mums atdodat atpakaļ un par ko saņemat atlīdzību vai kas tiek 
apmainīts, kļūst par mūsu īpašumu, un Jūs piekrītat, ka spēkā esošā šīs garantijas daļa par Izstrādājumu, 
kurš ir apmainīts vai kura vērtība ir atlīdzināta, arī tiek nodota mums. Ja Jūs mums neatsūtīsiet bojāto 
Izstrādājumu, mēs varam piestādīt Jums rēķinu par apmainīto Izstrādājumu pilnā tā mazumtirdzniecības 
cenas apmērā. 
 
Šīs ierobežotās garantijas nosacījumi darbojas vienīgi Eiropas Savienībā un Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalstīs, kur šo valstu iedzīvotājiem Izstrādājums ir pieejams tirdzniecībā. Ierobežotā 
garantija neattiecas uz nevienu Izstrādājuma defektu, ko radījis normāls nolietojums, negadījums, nepareiza 
lietošana, Jūsu vai trešās puses nevērība, ugunsgrēki vai citi ārējie apstākļi, pārveidojumi vai remonts, 
Izstrādājuma komerciāla izmantošana tādā veidā, kādā mēs to neiesakām darīt. 
 
Kā saņemt garantijas pakalpojumu. Lai saņemtu norādījumus par palīdzības saņemšanu atbilstoši šīs 
ierobežotās garantijas noteikumiem, sazinieties ar mūsu klientu dienestu pa tālruni vai e-pastu. Sīkāku 
informāciju par mūsu klientu dienestu jūs varat iegūt, noklikšķinot uz pogas “sazinieties ar mums” (Contact 
Us) tās Amazon vietnes, kurā Jūs iegādājāties Izstrādājumu, sadaļā “palīdzība” (Help). 
 
Klientu dienests var uzdot jautājumus, lai noteiktu, vai uz Jums attiecas šī ierobežotā garantija. Ja 
ierobežotā garantija attieksies uz Jums, Jūs saņemsiet norādījumus par to, kā defektīvais Izstrādājums 
atdodams atpakaļ. Ja mēs Jums izsūtīsim jaunu Izstrādājumu apmaiņai vai laboto Izstrādājumu, mēs 
segsim tā piegādes izdevumus. 
 
Ar šo atsauci šajā ierobežotajā garantijā ir iekļauti tās Amazon vietnes lietošanas un pārdošanas noteikumi, 
kurā Jūs iegādājāties Izstrādājumu, un tie pilnībā ietver atbildības ierobežojumus, strīdu izskatīšanas vietas 
izvēli un jurisdikcijas noteikumus. Lietošanas un pārdošanas noteikumus var atrast, noklikšķinot uz saiti 
jebkuras atbilstošās Amazon vietnes lapas apakšējā daļā. Ja pastāv pretrunas starp lietošanas un 
pārdošanas noteikumiem un šo ierobežoto garantiju, spēkā ir ierobežotās garantijas nosacījumi. Jebkurš 
turpmākais lietošanas un pārdošanas noteikumu labojums tiek šeit automātiski iekļauts labojuma 
izdarīšanas laikā. 
 
Turpmākie ierobežojumi. Tiktāl, cik to atļauj likums, mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kuru rada 
garantijas nosacījumu neievērošana, ja vien zemāk nav norādīts savādāk. 
 
Nekas šajā ierobežotajā garantijā neizslēdz vai neierobežo mūsu atbildību par: 
 



a) zaudējumiem, kas radušies kā paredzamas sekas, mums pārkāpjot garantijas nosacījumus vai mums 
neievērojot citas līgumsaistības; 
 
b) nāvi vai traumu, ko radījusi mūsu rīcība vai bezdarbība, kā arī 
 
c) zaudējumiem, ko rada mūsu krāpnieciskās darbības. 
 
Šī ierobežotā garantija nemazina Jūsu likumiskās tiesības attiecībā uz nederīgām vai nepareizi aprakstītām 
precēm. Lai iegūtu papildinformāciju par savām likumiskajām tiesībām, sazinieties ar pašvaldības 
tirdzniecības standartu departamentu vai patērētāju tiesību biroju. 
 
Šī ierobežotā garantija sniedz Jums noteiktas likumīgas tiesības, un Jums var būt arī citas tiesības, kas 
dažādās valstīs ir atšķirīgas. 
 


