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Anexo B 

Informações do Produto 

Informações de Conformidade e Segurança 

Responsabilidade de uso Leia todas as instruções e informações de segurança, antes de usar para 

evitar incidentes.  

 

 CUIDADO! FALHAS EM SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODEM CAUSAR INCÊNDIO, 

CHOQUE ELÉTRICO OU OUTROS INCIDENTES OU DANOS. 
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Mantendo seu Kindle 

Não use seu Kindle ou seus acessórios na chuva ou perto de pias ou outros locais molhados. Tenha 

cuidado para não derramar comida ou líquidos em seu Kindle. Se seu aparelho for molhado, 

desligue todos os cabos, desligue o dispositivo sem fio (vá para o Menu e escolha Turn Wireless Off) 

e deixe que a tela vá para o modo de economia de energia. Espere que o aparelho seque 

completamente, antes de usar o interruptor, para voltar a funcionar. Não tente secar seu Kindle 

com uma fonte de calor externa, como forno de microondas ou secador de cabelos. Limpe a tela 

com um pano macio; tenha cuidado de não esfregá-lo com nenhum abrasivo. Quando carregar seu 

Kindle em uma bolsa ou pasta, mantenha um livro cobrindo-o para evitar arranhões. 

Não exponha seu Kindle a calor ou frio extremos. Por exemplo, não o deixe no bagageiro de seu 

carro em condições extremas de calor ou abaixo de zero. 

Realizando Serviço de Manutenção no seu Aparelho 

Se o seu aparelho precisar realizar um serviço, consulte apenas o pessoal autorizado da 

Amazon.com, contatando-nos através do Suporte ao Cliente.  

E-mail do Suporte ao Cliente nos E.U.A.: kindle-cs-support@amazon.com 

Números de Telefones do Suporte ao Cliente nos E.U.A.: dentro dos E.U.A.: 1-866-321-8851 

(discagem gratuita); fora dos E.U.A.: 1-206-266-0927 (tarifas serão aplicadas) 

E-mail do Suporte ao Cliente no Reino Unido: kindle-support-uk@amazon.co.uk 

Números de Telefones do Suporte ao Cliente no Reino Unido: dentro dos E.U.A.: 0800-496-2449 

(discagem gratuita); fora do Reino Unido: +44 (0)800 496 2449 (tarifas serão aplicadas) 

Clientes em outros países: E-mail: kindle-cs-support@amazon.com. Telefone: 1-206-266-0927 

(tarifas serão aplicadas) 

Falha no serviço pode anular a garantia. 
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Segurança da Bateria 

A bateria recarregável no seu Kindle deve ser substituída apenas por um provedor de serviços 

autorizado. Para mais informações sobre baterias, vá para: http://www.amazon.com/kindleterms 

(E.U.A. ou outros países) ou http://www.amazon.co.uk/kindleterms (clientes do Reino Unido). 

Carregue a bateria apenas em temperaturas que se encontrem entre 0º a 35º Celsius (32° a 95° 

Fahrenheit). 

Segurança do Fone de Ouvido 

Ouvir o áudio em alto volume por períodos longos de tempo pode causar problemas de audição. 

Para evitar este problema, leve em conta as dicas a seguir: 

1. Mantenha o volume baixo. 

2. Evite ouvir continuamente, de modo prolongado. 

3. Use fones de ouvido que isolam o áudio desejado dos ruídos do ambiente.  

Conformidade e Segurança sem Fio 

Desligue o Amazon Whispernet nas áreas onde o uso sem fio é proibido ou quando ele puder causar 

interferências ou perigo. Algumas situações específicas são descritas abaixo. Em geral, você não 

deve usar seu Kindle com Whispernet ligado em qualquer lugar onde não for permitido o uso de um 

aparelho celular. 

Desligue o Sem-fio Durante o Vôo 

Para evitar possíveis interferências com os sistemas aéreos, os regulamentos da Administração de 

Aviação Federal dos E.U.A. e muitas outras agências de aviação exigem que você tenha a permissão 

de um membro da equipe para usar o serviço sem fio de seu aparelho. Se você estiver com o seu 

serviço sem fio desligado, você poderá usar seu Kindle para ouvir depois que um membro da equipe 

disser que pode usar aparelhos eletrônicos. 
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Tenha Cuidado a Respeito de Outros Aparelhos Eletrônicos 

A Kindle gera, usa e pode irradiar uma energia de frequência de radio (FR) e, se não usada de 

acordo com suas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio e 

equipamento eletrônico. Os sinais de FR externos podem afetar inadequadamente os sistemas de 

operação blindados, os sistemas de entretenimento e os aparelhos médicos pessoais. Enquanto o 

mais moderno equipamento eletrônico é blindado contra os sinais de FR externos, se estiver em 

dúvida, verifique com o fabricante. Para os dispositivos médicos pessoais (como pacemakers e 

aparelhos auditivos), consulte o seu médico ou o fabricante para determinar se eles foram 

blindados adequadamente contra os sinais FR externos. 

Etapas para Minimizar a Interferência 

Se o seu Kindle causar interferências nocivas na recepção do rádio ou televisão (que você pode 

determinar desligando e ligando seu Kindle), você pode tentar corrigir a interferência com uma ou 

mais das seguintes medidas: reoriente ou reposicione a antena de recepção do rádio ou televisão; 

aumente a distância entre o radio ou televisão e o seu Kindle; conecte o equipamento e os 

receptores em saídas diferentes ou consulte o fabricante do rádio ou televisão ou um técnico 

experiente de rádio/TV para pedir ajuda. 

Veja os Sinais 

Existem alguns locais onde os sinais FR podem representar um perigo, assim como instalações de 

cuidados com a saúde e locais de construção. Se você não estiver certo, olhe em volta para ver se 

há sinais indicando que os rádios com duas vias ou telefones celulares devem ser desligados. 

Declaração de Conformidade FCC para o Número de Modelo D00901, 

ID FCC: XSX-1013 e Número de Modelo D00901, ID FCC: X7N-0610 

Os aparelhos devem observar a parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita às duas seguintes 

condições: (1) O aparelho não deve causar interferências nocivas e (2) o aparelho deve aceitar 

qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar uma operação 

indesejada. 
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Os aparelhos foram testados e devem estar em conformidade com os limites para os aparelhos 

digitais Classe B, conforme a parte 15 das regras FCC. Estes limites são designados para fornecer 

uma proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Todavia, não 

existem garantias que não irá ocorrer interferência em uma instalação em particular. Mudanças ou 

modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem 

anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. 

Os aparelhos alcançam as Diretrizes de Emissão de Frequência de Rádio FCC e são certificados com 

o FCC assim como o número de ID FCC encontrado na parte posterior do aparelho.  

Informações referentes à Exposição à Energia de Frequência de Rádio 

para Número de Modelo D00901, ID FCC: XSX-1013 e Número de 

Modelo D00901, ID FCC: X7N-0610 

Exposição à Energia de Frequência de Rádio 

O seu Kindle foi desenhado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à 

energia FR definida pela Comissão das Comunicações Federais dos Estados Unidos (FCC), que 

regulam as entidades da União Europeia e outros países. Informações sobre o seu Kindle estão no 

arquivo com o FCC e podem ser encontradas na seção Visualizar Cessão em 

http://www.fcc.gov/oet/ea/ depois de buscar no ID FCC para seu Kindle, que pode ser encontrado 

na parte posterior do aparelho.  

Brasil – Aviso da Antel 

Este equipamento opera em caráter secudário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.  
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D00901  

 

Informações Adicionais para os Usuários Kindle Fora dos E.U.A. e 

Reino Unido 

Você pode ver informações adicionais para os usuários Kindle fora dos E.U.A. e Reino Unido 

visitando este link: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

Reciclando o Kindle Adequadamente 

  Em algumas áreas, a eliminação de certos aparelhos eletrônicos é regulada. Certifique-se 

de eliminar ou reciclar o Kindle de acordo com as suas leis e regulamentos locais. Para informações 

sobre reciclagem Kindle, vá para: 

Clientes dos E.U.A.: http://www.amazon.com/kindle-recycling 

Clientes do Reino Unido: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions


 

GUIA DO USUÁRIO DO KINDLE Apêndice B • 7 

Número de Certificação UL 

O Número de Certificação UL para este Kindle pode ser encontrado na parte posterior do aparelho. 
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Especificações do Produto 

Número do Modelo — D00901 

Visualização — Visualização diagonal de 6", resolução de 600 x 800 pixel, escala em cinza com 16 

níveis. 

Tamanho — 190 mm x 123 mm x 8,5 mm (7,48 pol x 4,84 pol x 0,34 pol). 

Peso — Kindle Wi-Fi: 240 g (8,5 onças); Kindle 3G+Wi-Fi: 247 g (8,7 onças) 

Armazenamento — Armazenamento interno de 4GB, com aproximadamente 3GB disponíveis para o 

usuário. 

Áudio — adaptador do fone de ouvido estéreo de 3,5 mm, alto-falantes estéreos embutidos, 

microfones embutidos. O microfone não está habilitado, mas é fornecido para uso futuro. 

Força — Adaptador de força de corrente alternada e bateria de polímero de lítio recarregável. 

Conectividade — USB 2.0 (micro conector B). Modem sem fio HSDPA/GSM no Kindle com dispositivo 

sem fio internacional. 

Temperatura de operação — 0°C a 35°C (32°F a 95°F). 

Temperatura de armazenamento — -10° a 45°C (14° a 113°F). 

Wi-Fi — 802,11b ou 802,11g 

ACORDO DA LICENÇA E TERMO DE USO DO KINDLE DA 

AMAZON.COM* 

Este é um acordo entre você e a Amazon Digital Services, Inc. (com suas filiais, “Amazon” ou 

“nós”). Por favor, leia este Acordo de Licença e Termos de Uso do Kindle da Amazon.com, o aviso 
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de privacidade encontrada em www.amazon.com/privacy e as outras regras, políticas e termos 

aplicáveis publicados no site da web da Amazon.com ou Loja Kindle (coletivamente, este 

“Acordo”) antes de usar o Kindle ou qualquer Aplicação de Leitura ou Conteúdo Digital. Usando o 

Kindle, qualquer Aplicação de Leitura ou qualquer Conteúdo Digital, você concorda estar obrigado 

pelos termos deste Acordo. Se você não aceita os termos deste Acordo, depois você pode não usar 

o Kindle, qualquer Aplicação de Leitura, qualquer Conteúdo Digital ou o Serviço e você pode 

devolver o Kindle para um reembolso de acordo com a política de devolução aplicável. 

*Os clientes da Amazon.co.uk devem consultar o Acordo da Licença e Termos de Uso Kindle, re-

impresso abaixo em “ACORDO DE LICENÇA E TERMOS DE USO KINDLE DA AMAZON.CO.UK**”. Para 

este Acordo em outros idiomas, veja http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

Para os fins deste Acordo: 

“Provedor do Conteúdo” significa a parte oferecendo o Conteúdo Digital na Loja Kindle, que pode 

ser nós mesmos ou terceiros. 

“Conteúdo Digital” significa o conteúdo eletrônico digitalizado, como livros, jornais, revistas, 

periódicos, blogs, alimentações RSS, jogos e outros conteúdos eletrônicos interativos e estáticos. 

“Kindle” significa nosso aparelho de leitura eletrônica portátil. 

“Loja Kindle” significa nossa frente de loja através do qual você pode comprar o Conteúdo Digital 

ou outros itens oferecidos por nós ou terceiros e gerenciar seu Conteúdo Digital e ajustes de conta. 

“Outros Aparelhos” significa um computador ou aparelho além do Kindle no qual você é autorizado 

a operar a Aplicação de Leitura. 

“Periódicos” significa Conteúdo Digital disponibilizado para você com base em assinatura, assim 

como jornais eletrônicos, revistas, periódicos, blogs e outros conteúdos com base em assinatura. 

“Aplicação de Leitura” significa software (incluindo algumas atualizações/renovações deste 

software), nós disponibilizamos o que permite aos usuários vender, fazer o download, navegar e/ou 

usar o Conteúdo Digital em Outro Dispositivo. 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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“Serviço” significa a conectividade sem fio que nós fornecemos aos usuários do Kindle, a provisão 

do Conteúdo Digital, Software e suporte e outros serviços que nós fornecemos aos usuários Kindle e 

da Aplicação de Leitura e os termos e condições sob o qual nós fornecemos cada um dos itens 

citados. 

“Software” significa as Aplicações de Leitura e todos os softwares sobre o Kindle (incluindo 

algumas atualizações/renovações neste software) e qualquer documentação relacionada que nós 

disponibilizamos a você. 

Conteúdo Digital 

Uso do Conteúdo Digital No seu download do Conteúdo Digital e pagamento de qualquer taxa 

aplicável (incluindo as taxas aplicáveis), o Provedor de Conteúdo garante a você um direito não 

exclusive para ver, usar e visualizar este Conteúdo Digital um número ilimitado de vezes, 

unicamente sobre o Kindle ou uma Aplicação de Leitura ou como de outra forma permitida como 

parte do Serviço, unicamente no número de Kindles ou Outros Dispositivos especificados na Loja 

Kindle e unicamente para seu uso pessoal, não comercial. A menos se especificado de outro modo, 

o Conteúdo Digital é licenciado, não vendido, para você pelo Provedor do Conteúdo. O Provedor de 

Conteúdo pode publicar termos adicionais para o Conteúdo Digital na Loja Kindle. Estes termos 

serão aplicados também, mas este Acordo irá governar no caso de um conflito. Alguns Conteúdos 

Digitais, como Periódicos, podem não ser disponibilizados para você através das Aplicações de 

Leitura. 

Limitações A menos se especificamente indicado de outro modo, você não pode vender, alugar, 

locar, distribuir, transmitir, sublicenciar ou de outra forma, atribuir qualquer direito para o 

Conteúdo Digital ou qualquer parte dele a terceiros e você não pode remover ou modificar 

qualquer aviso ou etiqueta de propriedade sobre o Conteúdo Digital. Além do mais, você não pode 

desviar, modificar, anular ou eludir os recursos de segurança que protegem o Conteúdo Digital. 
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Periódicos Você pode cancelar a sua assinatura, como permitido em sua política de cancelamento 

na Loja Kindle. Nós podemos encerrar a assinatura a sua discrição, por exemplo, se o Periódico não 

estiver mais disponível. Se nós encerramos uma assinatura antes do final deste prazo, nós lhe 

daremos um reembolso proporcional. Reservamos-nos o direito de modificar os prazos e taxas de 

assinatura de tempos em tempos, efetivos no início do próximo prazo de assinatura.  

Conectividade Sem Fio 

Uso da Conectividade Sem Fio O seu Kindle usa a conectividade sem fio para permitir que você 

compre e faça o download do Conteúdo Digital na Loja Kindle. Em geral, nós não lhe cobramos por 

este uso da conectividade sem fio. O seu Kindle pode usar a conectividade sem fio para realizar 

outros serviços disponíveis a você para os quais nós podemos cobrar-lhe uma taxa, assim como o 

download de um arquivo pessoal e as assinaturas quando você está em outro país. As taxas e prazos 

para estes serviços se encontram na Loja Kindle e podem mudar de tempos em tempos. Se seu 

Kindle funciona com serviços de terceiros, como os pontos de acesso WI-FI, uma terceira parte 

pode lhe cobrar taxas pelo uso daqueles serviços.  

Sua Conduta. Você pode usar a conectividade sem fio fornecida por nós apenas em conexão com o 

Serviço. Você não pode usar a conectividade sem fio para qualquer outra proposta.  

Disponibilidade Se o seu Kindle está localizado em uma área na qual ele não pode manter a 

conectividade sem fio, você pode não estar habilitado a usar alguns ou todos os Serviços. Nós não 

somos responsáveis pela indisponibilidade da conectividade sem fio para seu Kindle ou qualquer 

perda correspondente do Serviço. Os casos por trás de nosso controle razoável (como mudanças no 

serviço ou prazos pelos correios sem fio) podem impactar os prazos ou circunstâncias sob as quais 

nós fornecemos a você conectividade sem fio e pode resultar em uma mudança destes prazos ou 

uma modificação temporária ou permanente ou perda da conectividade sem fio para seu Kindle.  

Aparelho e Software 

Uso do Software. Você pode usar o Software apenas em um Kindle ou através de uma Aplicação de 

Leitura em um Outro Aparelho. Você não pode separar qualquer componente individual do 

Software para uso ou outro aparelho ou computador, não pode transferi-lo para uso em outro 

aparelho ou computador ou usá-lo, ou qualquer parte dele, na rede e não pode vender, alugar, 
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locar, emprestar, distribuir ou sublicenciar ou de outro modo atribuir qualquer direito ao Software 

em todo ou em parte. Prazos adicionais se aplicam a alguns softwares ou materiais de terceiros no 

Kindle e irão governar no caso de um conflito com este Acordo. Para mais informações, veja a 

seção Legal no menu de Ajustes Kindle. 

Atualizações Automáticas Para manter seu Software atualizado, a Amazon pode oferecer 

automaticamente ao seu Kindle ou Outro Aparelho atualizações/renovações para o Software. 

Sem Inversão do Projeto, Descompilação, Desmontagem ou Elusão Você não pode modificar, 

inverter o projeto, descompilar ou desmontar o Kindle ou o Software seja no todo ou em parte, 

ciar qualquer trabalho derivado do ou no Software ou desviar, modificar, anular ou adulterar ou 

eludir qualquer uma das funções ou proteções do Kindle ou do Software ou qualquer mecanismo 

operativamente vinculados ao Software, por exemplo, aumentando ou substituindo qualquer direito 

digital, de gerenciamento da funcionalidade do Kindle ou do Software. 

Geral 

Conformidade com a Lei e Reserva de Direitos. Você usará o Kindle, o Software, o Serviço e o 

Conteúdo Digital em conformidade com todas as leis aplicáveis. Nem a venda ou transferência da 

Kindle a você, nem a licença do Software ou Conteúdo Digital para você, lhe transfere o título ou a 

posse de qualquer direito de propriedade intelectual da Amazon ou seus fornecedores ou outros 

Provedores de Conteúdo. Todas as licenças não são exclusivas e todos os direitos não 

expressamente garantidos neste Acordo são reservados à Amazon ou outros Provedores de 

Conteúdo.  

Regulamentos de Exportação Você observará todas as restrições e regulamentos de re-exportação 

aplicáveis e você não transferirá, incentivará, assistirá ou autorizará a transferência do Kindle, 

Conteúdo Digital ou Software a um país proibido ou, de outro modo, em violação a qualquer uma 

destas restrições ou regulamentos. 

Informações Recebidas O Software fornecerá à Amazon os dados sobre seu Kindle e sua interação 

com o Serviço (assim como a memória disponível, tempo de disponibilidade do serviço, arquivos 

logo e força do sinal). O Software também fornecerá à Amazon informações relacionadas ao 
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Conteúdo Digital em seu Kindle e Outros Dispositivos e seu uso do mesmo (assim como a última 

página lida e arquivamento do conteúdo). Anotações, marcador de livros, notas, evidências ou 

marcações semelhantes você pode usar no seu Kindle ou na Aplicação de Leitura e outras 

informações fornecidas por você podem ser armazenadas nos servidores que estão localizados fora 

do país em que você vive. Qualquer informação que você receber está sujeita ao aviso de 

privacidade da Amazon.com, localizado em www.amazon.com/privacy. 

Informações Fornecidas aos Outros Você é responsável por qualquer informação fornecida a 

outros que usam o Kindle ou a Aplicação de Leitura.  

Patentes O Kindle, Software e Serviço e/ou métodos usados em associação com qualquer um dos 

itens citados podem ser cobertos por um ou mais patentes ou aplicações de patente pendentes.  

Mudanças no Serviço Nós podemos modificar, suspender ou descontinuar o Serviço, no todo ou em 

parte, a qualquer momento. 

 

Término Seus direitos sob este Acordo serão automaticamente encerrados se você falhar na 

observação de qualquer termo deste Acordo. No caso deste término, você deve cessar todo uso do 

Software e a Amazon pode revogar imediatamente seu acesso ao Serviço ou Conteúdo Digital sem 

reembolso de qualquer taxa. Falhas da Amazon em insistir ou forçar seu estrito comprimento a este 

Acordo não constituirá uma renúncia de qualquer um de seus direitos. 

Renúncia ao Direito de Garantia O USO DO SERVIÇO, KINDLE, LOJA KINDLE, CONTEÚDO DIGITAL E 

SOFTWARE FICA AO SEU ÚNICO RISCO. EXCETO PARA A GARANTIA KINDLE LIMITADA DE UM ANO, 

NENHUMA INFORMAÇÃO OU AVISO ESCRITO DADO PELA AMAZON OU UM REPRESENTANTE 

AUTORIZADO DA AMAZON CRIA UMA GARANTIA E O SERVIÇO, KINDLE, LOJA KINDLE, CONTEÚDO 

DIGITAL E SOFTWARE SÃO FORNECIDOS “COMO SÃO” COM TODAS AS FALHAS E SEM GARANTIA DE 

QUALQUER TIPO E A AMAZON, SEUS FORNECEDORES, SEUS RESPONSÁVEIS PELA LICENÇA E OS 

PROVEDORES DE OUTRO CONTEÚDO RENUNCIAM AO DIREITO DE QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU 

IMPLÍCITA, COMO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, IDONEIDADE PARA UMA 

PROPOSTA EM ESPECIAL, PRECISÃO, GOZO TRANQUILO DO BEM E NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE 

TERCEIROS. AS LEIS DE CERTAS JURISDIÇÕES NÃO AUTORIZAM A RENÚNCIA AO DIREITO DAS 

GARANTIAS IMPLÍCITAS. SE ESTAS LEIS SE APLICAM A VOCÊ, ALGUMAS OU TODAS AS RENÚNCIAS AO 
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DIREITO ACIMA, EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ E VOCÊ PODE TER 

DIREITOS ADICIONAIS. 

Limitação da Responsabilidade NA EXTENSÃO NÃO PROIBIDA POR LEI, A AMAZON, SEUS 

FORNECEDORES, SEUS RESPONSÁVEIS PELA LICENÇA E OUTROS PROVEDORES DE CONTEÚDO NÃO 

SERÃO RESPONSÁVEIS COM VOCÊ POR QUALQUER DANO INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL PELA 

VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INFRAÇÃO CONTRATUAL, 

NEGLIGÊNCIA, ESTRITA RESPONSABILIDADE OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL RELACIONADA AO 

SERVIÇO, KINDLE, OUTROS APARELHOS, LOJA KINDLE, CONTEÚDO DIGITAL OU SOFTWARE, ASSIM 

COMO QUALQUER DANO QUE SURGIR DA PERDA DE RENDIMENTOS, RECEITAS, DADOS OU USO DO 

SERVIÇO, KINDLE, OUTROS APARELHOS, LOJA KINDLE, CONTEÚDO DIGITAL OU SOFTWARE OU 

QUALQUER OUTRO PRODUTO ASSOCIADO, MESMO SE A AMAZON TENHA SIDO AVISADA DA 

POSSIBILIDADE DESTES DANOS. EM QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AMAZON E 

DE OUTROS PROVEDORES DE CONTEÚDO SOB ESTE ACORDO EM RELAÇÃO A QUALQUER RECLAMAÇÃO 

RELACIONADA À COMPRA DO CONTEÚDO DIGITAL É LIMITADA AO VALOR QUE VOCÊ PAGOU 

ATUALMENTE POR ESTE CONTEÚDO DIGITAL E, EM RESPEITO A QUALQUER OUTRA RECLAMAÇÃO, É 

LIMITADA AO VALOR QUE VOCÊ PAGOU ATUALMENTE PELO KINDLE. AS LEIS DE CERTAS JURISDIÇÕES 

NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. SE ESTAS 

LEIS SE APLICAM A VOCÊ, ALGUMAS OU TODAS AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE 

APLICAR A VOCÊ E VOCÊ PODE TER DIREITOS ADICIONAIS.  

Lei Aplicável As leis do estado de Washington, E.U.A., sem relação aos princípios de conflito de 

leis, regerão este Acordo e qualquer disputa de qualquer tipo que possa surgir entre você e a 

Amazon. 

Disputas Qualquer disputa que surgir ou relacionada de qualquer modo a este Acordo no qual a 

reclamação total de valor para ajuda solicitado em nome de uma ou mais partes exceda US$ 

7.500,00 serão adjudicados em qualquer tribunal estadual ou federal em King County, Washington, 

E.U.A. e você consente a exclusiva jurisdição e foro do domicílio nestes tribunais.  

Direitos Aplicáveis nos E.U.A. O Software, Serviços e Conteúdo Digital são fornecidos ao Governo 

dos E.U.A. como “itens comerciais”, “software de computador comercial”, “documentação do 

software de computador comercial” e “dados técnicos”, como definido no Regulamento de 
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Aquisição Federal nos E.U.A. e no Regulamento de Aquisição Federal de Defesa dos E.U.A., com os 

mesmos direitos e restrições costumeiras impostas aos usuários finais. 

Acordo Completo e Separação Este é o acordo complete entre nós e você em relação à Kindle, 

Conteúdo Digital, Software e Serviços e suspende todos os entendimentos anteriores em relação a 

este objeto do pedido. Se algum termo ou condição deste Acordo é considerado inválido, nulo ou 

por qualquer razão não suscetível de tutela judiciária, esta parte será considerada divisível e não 

afetará a validade e executoriedade de qualquer termo ou condição restante.  

Alteração Nós podemos alterar qualquer um dos termos deste Acordo em nossa única discrição, 

publicando os termos revistos na Loja Kindle ou no site da web Amazon.com. A continuidade de seu 

uso do Kindle, Conteúdo Digital, Serviço ou Software, depois da data efetiva de qualquer uma 

destas alterações constitui seu acordo como sendo obrigado por estas alterações. 

Informações de Contato Para comunicações relativas a este Acordo, por favor, entrar em contato 

com a Amazon por email: kindleterms@amazon.com. 

Para pedir ajuda com seu Kindle, uma Aplicação de Leitura, o Serviço ou resolução de qualquer 

questão, por favor, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pela e-mail: 

kindle-cs-support@amazon.com ou pelo telefone 1-866-321-8851 (chamada gratuita) quando ligar 

nos E.U.A. ou pelo 1-206-266-0927 (serão aplicadas tarifas) quando ligar fora dos E.U.A.. 

(fim do Acordo) 

Clientes do Reino Unido 

ACORDO DA LICENÇA E TERMO DE USO DO KINDLE DA 

AMAZON.COM.RU** 

Este é um acordo entre você e a Amazon EU S.a.r.l. (com suas filiais, “Amazon” ou “nós”). Por 

favor, leia este Acordo de Licença e Termos de Uso Kindle da Amazon.co.uk, o aviso de privacidade 

da Amazon.co.uk que encontra-se no www.amazon.co.uk/privacy e outras leis aplicáveis, políticas 

e termos publicados no site da web ou na Loja Kindle (coletivamente, este “Acordo”) antes de usar 

o Kindle ou qualquer outra Aplicação de Leitura ou Conteúdo Digital. Usando o Kindle, qualquer 
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Aplicação de Leitura ou qualquer Conteúdo Digital, você concorda estar obrigada pelos termos 

deste Acordo. Se você não aceitar os termos deste Acordo, então você não poderá usar o Kindle, 

qualquer Aplicação de Leitura, qualquer Conteúdo Digital ou Serviço; e você pode devolver o Kindle 

para um reembolso de acordo com a política de devolução aplicável. 

**Os clientes da Amazon.com deverão consultar o Acordo de Licença e Termos de Uso do Kindle da 

Amazon.com, re-impresso acima em “ACORDO DA LICENÇA E TERMO DE USO DO KINDLE DA 

AMAZON.COM.RU*” 

Para as propostas deste Acordo: 

“Provedor de Conteúdo” significa a parte que oferece o Conteúdo Digital na Loja Kindle, que pode 

ser nós mesmos ou terceiros. 

“Conteúdo Digital” significa conteúdo eletrônico digitalizado como livros, jornais, revistas, 

periódicos, blogs, alimentações RSS, jogos e outro conteúdo eletrônico interativo ou estático. 

“Kindle” significa nosso aparelho eletrônico de leitura portátil. 

“Loja Kindle” significa nossa frente de loja através da qual você pode comprar o Conteúdo Digital 

ou outros itens oferecidos por nós ou terceiros e gerenciar seu Conteúdo Digital e ajustes de conta.  

“Outros Aparelhos” significa um computador ou aparelho além do Kindle no qual você está 

autorizado a operar uma Aplicação de Leitura. 

“Periódicos” significa o Conteúdo Digital disponibilizado para você com base em assinatura, assim 

como jornais eletrônicos, revistas, periódicos, blogs e outro conteúdo com base em assinatura. 

“Aplicação de Leitura” significa o software (incluindo qualquer atualização/renovação neste 

software) que nós disponibilizamos que permite aos usuários comprar, realizar o download, navegar 

e/ou usar o Conteúdo Digital em Outro Aparelho. 

“Serviço” significa a conectividade sem fio que nós fornecemos aos usuários Kindle, a provisão do 

Conteúdo Digital, Software e suporte e outros serviços que nós fornecemos aos usuários do Kindle e 
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das Aplicações de Leitura e os termos e condições sob as quais nós fornecemos cada um dos acima 

mencionados. 

“Software” significa as Aplicações de Leitura e todos os softwares no Kindle (incluindo qualquer 

atualização/renovação neste software) e qualquer documentação relativa que nós disponibilizamos 

para você. 

Conteúdo Digital 

Uso do Conteúdo Digital No seu download do Conteúdo Digital e pagamento de alguma taxa 

aplicável (incluindo as tarifas aplicáveis), o Provedor de Conteúdo garante a você um direito não 

exclusivo de ver, usar e visualizar este Conteúdo Digital um número ilimitado de vezes, unicamente 

no Kindle ou em uma Aplicação de Leitura ou, de outro modo, permitido como parte do Serviço, 

unicamente no número de Kindles ou Outros Aparelhos especificados na Loja Kindle e unicamente 

para seu pessoal, de uso não comercial. A menos se de outro modo especificado, o Conteúdo Digital 

é licenciado, não vendido, a você pelo Provedor de Conteúdo. O Provedor de Conteúdo pode 

publicar termos adicionais para o Conteúdo Digital na Loja Kindle. Estes termos também se 

aplicarão, mas este Acordo governará no caso de um conflito. Algum Conteúdo Digital, assim como 

Periódicos, pode não estar disponível a você através das Aplicações de Leitura. 

Limitações A menos se especificamente indicado de outro modo, você não poderá vender, alugar, 

locar, distribuir, transmitir, sublicenciar ou, de outra forma, atribuir qualquer direito no Conteúdo 

Digital ou alguma parte dele a terceiros e não poderá remover ou modificar qualquer etiqueta ou 

aviso de propriedade no Conteúdo Digital. Além do mais, você não pode desviar, modificar, violar 

ou eludir recursos de segurança que protegem o Conteúdo Digital.  

Periódicos Você pode cancelar a sua assinatura, como permitido na sua política de cancelamento 

na Loja Kindle. Nós podemos terminar a assinatura a nossa discrição, por exemplo, se o Periódico 

não estiver mais disponível. Se nós encerrarmos a assinatura antes do final de seu prazo, nós lhe 

daremos o reembolso distribuído. Reservamo-nos o direito de modificar os prazos e taxas de 

assinatura de tempos em tempos, efetivos no início do próximo prazo de assinatura.  
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Conectividade Sem Fio 

Uso da Conectividade Sem Fio O seu Kindle usa a conectividade sem fio para permitir que você 

compre e faça o download do Conteúdo Digital na Loja Kindle. Em geral, nós não lhe cobramos por 

este uso da conectividade sem fio. Seu Kindle pode usar a conectividade sem fio para fazer outros 

serviços disponíveis para você para o qual nós podemos cobrar-lhe uma taxa, assim como 

assinaturas e download do arquivo pessoal, quando você estiver em outro país. As taxas e prazos 

para estes serviços se encontram na Loja Kindle e podem mudar de tempos em tempos. Se seu 

Kindle funciona com serviços de terceiros, como os pontos de acesso WI-FI, uma terceira parte 

pode lhe cobrar taxas pelo uso daqueles serviços.  

Sua Conduta Você pode usar a conectividade sem fio fornecida por nós apenas em conexão com o 

Serviço. Você não pode usar a conectividade sem fio para qualquer outra proposta.  

Disponibilidade Se o seu Kindle está localizado em uma área na qual ele não pode manter a 

conectividade sem fio, você pode não estar habilitado a usar alguns ou todos os Serviços. Nós não 

somos responsáveis pela indisponibilidade da conectividade sem fio para seu Kindle ou qualquer 

perda correspondente do Serviço. Os casos por trás de nosso controle razoável (como mudanças no 

serviço ou prazos pelos correios sem fio) podem impactar os prazos ou circunstâncias sob as quais 

nós fornecemos a você conectividade sem fio e pode resultar em uma mudança destes prazos ou 

uma modificação temporária ou permanente ou perda da conectividade sem fio para seu Kindle.  

Aparelho e Software 

Uso do Software. Você pode usar o Software apenas em um Kindle ou através de uma Aplicação de 

Leitura em um Outro Aparelho. Você não pode separar qualquer componente individual do 

Software para uso ou outro aparelho ou computador, não pode transferi-lo para uso em outro 

aparelho ou computador ou usá-lo, ou qualquer parte dele, na rede e não pode vender, alugar, 

locar, emprestar, distribuir ou sublicenciar ou de outro modo atribuir qualquer direito ao Software 

em todo ou em parte. Prazos adicionais se aplicam a alguns softwares ou materiais de terceiros no 

Kindle e irão governar no caso de um conflito com este Acordo. Para mais informações, veja a 

seção Legal no menu de Ajustes Kindle. 
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Atualizações Automáticas Para manter seu Software atualizado, a Amazon pode oferecer 

automaticamente ao seu Kindle ou Outro Aparelho atualizações/renovações para o Software. 

Sem Inversão do Projeto, Descompilação, Desmontagem ou Elusão Você não pode (i) modificar, 

projetar inversamente ou desmontar o Kindle ou o Software seja no todo ou em parte, (ii) 

descompilar o Software no todo ou em parte (exceto na extensão que este direito não pode ser 

excluído ou limitado por lei e assim quando a permissão expressa da Amazon tenha sido solicitada e 

recusada), ou (iii) criar qualquer trabalho derivado a partir do Software, ou desviar, modificar, 

violar ou falsificar ou eludir qualquer uma das funções ou proteções do Kindle ou Software ou 

qualquer mecanismo vinculado operacionalmente ao Software, por exemplo, pelo aumento ou 

substituição da funcionalidade de gerenciamento de qualquer direito digital do Kindle ou Software. 

Geral 

Conformidade com a Lei e Reserva de Direitos. Você usará o Kindle, o Software, o Serviço e o 

Conteúdo Digital em conformidade com todas as leis aplicáveis. Nem a venda ou transferência da 

Kindle a você, nem a licença do Software ou Conteúdo Digital para você, lhe transfere o título ou a 

posse de qualquer direito de propriedade intelectual da Amazon ou seus fornecedores ou outros 

Provedores de Conteúdo. Todas as licenças não são exclusivas e todos os direitos não 

expressamente garantidos neste Acordo são reservados à Amazon ou outros Provedores de 

Conteúdo.  

Regulamentos de Exportação Você observará todas as restrições e regulamentos de re-exportação 

aplicáveis e você não transferirá, incentivará, assistirá ou autorizará a transferência do Kindle, 

Conteúdo Digital ou Software a um país proibido ou, de outro modo, em violação a qualquer uma 

destas restrições ou regulamentos. 

Informações Recebidas O Software fornecerá à Amazon os dados sobre seu Kindle e sua interação 

com o Serviço (assim como a memória disponível, tempo de disponibilidade do serviço, arquivos 

logo e força do sinal). O Software também fornecerá à Amazon informações relacionadas ao 

Conteúdo Digital em seu Kindle e Outros Dispositivos e seu uso do mesmo (assim como a última 

página lida e arquivamento do conteúdo). Anotações, marcador de livros, notas, evidências ou 

marcações semelhantes você pode usar no seu Kindle ou na Aplicação de Leitura e outras 
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informações fornecidas por você podem ser armazenadas nos servidores que estão localizados fora 

do país em que você vive. Qualquer informação que nós recebermos está sujeita ao Aviso de 

Privacidade da Amazon.co.uk. Informações pessoais transferidas para países no exterior da Área 

Econômica Europeia, se alguma, será transferida de acordo com o aviso de privacidade da 

Amazon.co.uk, localizado em www.amazon.co.uk/privacy e como permitido pelas leis de proteção 

de dados aplicáveis. 

Informações Fornecidas aos Outros Você é responsável por qualquer informação fornecida a 

outros que usam o Kindle ou a Aplicação de Leitura.  

Patentes O Kindle, Software e Serviço e/ou métodos usados em associação com qualquer um dos 

itens citados podem ser cobertos por um ou mais patentes ou aplicações de patente pendentes.  

Mudanças no Serviço Nós podemos modificar, suspender ou descontinuar o Serviço, no todo ou em 

parte, a qualquer momento. 

Término Seus direitos sob este Acordo serão automaticamente encerrados se você falhar na 

observação de qualquer termo deste Acordo. No caso deste término, você deve cessar todo uso do 

Software e a Amazon pode revogar imediatamente seu acesso ao Serviço ou Conteúdo Digital sem 

reembolso de qualquer taxa. Falhas da Amazon em insistir ou reforçar sua estrita conformidade 

com este Acordo não constituirá uma renuncia de qualquer um de seus direitos.  

Exclusões de Responsabilidade A AMAZON NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR: (A) PERDAS QUE NÃO 

FOREM RAZOAVELMENTE PREVISTAS PARA VOCÊ E A AMAZON NO MOMENTO EM QUE VOCÊ ADQUIRIU 

O KINDLE, O CONTEÚDO DIGITAL OU SOFTWARE (COMO APLICÁVEL); (B) PERDAS QUE NÃO SURJAM 

DE QUALQUER VIOLAÇÃO OU DEFEITO POR PARTE DA AMAZON; E (C) QUALQUER PERDA DE 

NEGÓCIOS OU OUTRAS PERDAS QUE SURJAM DE QUALQUER USO DE USO DE NÃO CONSUMO DO 

SERVIÇO, KINDLE, LOJA KINDLE, CONTEÚDO DIGITAL OU SOFTWARE OU SEU USO DO KINDLE, LOJA 

DA KINDLE, CONTEÚDO DIGITAL OU SOFTWARE EM UM MODO QUE SEJA PROIBIDO POR ESTE 

ACORDO. EM RELAÇÃO ÀS PERDAS QUE NÃO SÃO EXCLUÍDAS PELA CLÁUSULA ACIMA, A 

RESPONSABILIDADE DA AMAZON RELATIVAS A VOCÊ PARA INDENIZAÇÃO (ALÉM DE SEUS DIREITOS 

PARA OBTER UM REPARO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO SOB A GARANTIA DA AMAZON OU ATRAVÉS 

DE SEUS DIREITOS LEGAIS) SERÁ LIMITADA A TREZENTAS LIBRAS (GBP). NADA NESTE PARÁGRAFO 
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AFETA SEUS DIREITOS LEGAIS COMO CONSUMIDOR OU QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MORTE, 

LESÃO PESSOAL OU FRAUDE. 

Lei Aplicável As leis do Grande Ducado de Luxemburgo, sem relação aos princípios de conflito de 

leis, regerão este Acordo e qualquer disputa de qualquer tipo que possa surgir entre você e a 

Amazon. 

Disputas Qualquer disputa que surgir ou relativa de qualquer modo a este Acordo será adjudicada 

nos tribunais do distrito judicial da cidade de Luxemburgo e seu consentimento a uma jurisdição 

não exclusiva e foro do domicílio destes tribunais.  

Direitos Aplicáveis nos E.U.A. O Software, Serviços e Conteúdo Digital são fornecidos ao Governo 

dos E.U.A. como “itens comerciais”, “software de computador comercial”, “documentação do 

software de computador comercial” e “dados técnicos”, como definido no Regulamento de 

Aquisição Federal nos E.U.A. e no Regulamento de Aquisição Federal de Defesa dos E.U.A., com os 

mesmos direitos e restrições costumeiras impostas aos usuários finais. 

Acordo Completo e Separação Este é o acordo complete entre nós e você em relação à Kindle, 

Conteúdo Digital, Software e Serviços e suspende todos os entendimentos anteriores em relação a 

este objeto do pedido. Se algum termo ou condição deste Acordo é considerado inválido, nulo ou 

por qualquer razão não suscetível de tutela judiciária, esta parte será considerada divisível e não 

afetará a validade e executoriedade de qualquer termo ou condição restante.  

Alteração Nós podemos alterar qualquer um dos termos deste Acordo em nossa única discrição, 

publicando os termos revistos na Loja Kindle ou no site da web Amazon.co.uk. 

Informações de Contato Para comunicações relativas a este Acordo, por favor, entrar em contato 

com a Amazon na Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg (Nº do reg. Lux. B 101818, 

Capital Acionário de €37.500, Autorização de Comércio nº 104408) ou por e-mail: 

ukkindleterms@amazon.co.uk. 
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Para pedir ajuda com seu Kindle, uma Aplicação de Leitura, o Serviço ou resolução de qualquer 

questão, por favor, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pela e-mail: 

kindle-cs-support@amazon.co.uk ou pelo telefone, pelo número 0800 496 1081.  

(fim do Acordo) 
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GARANTIA LIMITADA DE UM ANO 

Esta Garantia para o Aparelho Kindle (o “Aparelho”) é fornecida pela Amazon Fulfillment Services, 

Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States. Todavia, se este Aparelho foi 

comprador no Reino Unido, então esta Garantia é fornecida pela Amazon EU S.à r.l., 5, rue Plaetis, 

L-2338 Luxemburgo (Nº reg. Lux B 101818, Capital Acionário €37.500, Autorização de Comércio 

nº104408). O provedor desta Garantia é, às vezes, referido neste documento como “nós”.  

Nós garantimos o Aparelho contra defeitos no material e mão-de-obra sob o uso do consumidor 

ordinário por um ano da data da compra a varejo original. Durante este período de Garantia, se 

surgir um defeito no Aparelho e você seguir as instruções de devolução do Aparelho, nós iremos, de 

acordo com nossa opção e na extensão permitida por lei, (i) reparar o Aparelho usando partes 

novas ou restauradas, (ii) substituir o Aparelho com um Aparelho novo ou restaurado ou (iii) 

reembolsar você todo o parte do preço de compra do Aparelho. Esta garantia limitada se aplica a 

qualquer reparo, peça de reposição ou substituição do Aparelho pelo resto do período de garantia 

original ou por noventa dias, aquele período que for maior. Todas as partes substituídas e 

Aparelhos para os quais é fornecido um reembolso se tornarão de nossa propriedade. Esta garantia 

limitada se aplica apenas aos componentes de hardware do Aparelho que não foram sujeitos a 

acidentes, mau uso, negligência, incêndio ou outras causas externas, alterações, reparos ou uso 

comercial.  

Instruções. Para instruções específicas sobre como obter o serviço de garantia para seu Aparelho, 

por favor, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente, usando as informações de 

contato fornecidas neste guia. Em geral, você precisará entregar seu Aparelho em sua embalagem 

original ou em embalagem protetiva correspondente para o endereço especificado pelo Serviço de 

Atendimento ao Cliente. Antes da entrega de seu Aparelho para o serviço de garantia, é sua 

responsabilidade fazer o backup de qualquer dado, software ou outros materiais que tenham sido 

armazenados ou preservados em seu Aparelho. É possível que estes dados, software ou outros 

materiais sejam perdidos ou reformatados durante o serviço de reparo e nós não seremos 

responsáveis por qualquer um destes danos ou perda. 
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Limitações. NA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, A GARANTIA E OS REMÉDIOS DEFINIDOS ACIMA SÃO 

EXCLUSIVOS E NO LIGAR DE TODAS AS GARANTIAS E REMÉDIOS E NÓS RENUNCIAMOS 

ESPECIFICAMENTE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS, AS 

GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, IDIONEIDADE DE UMA PROPOSTA PARTICULAR E CONTRA 

DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. SE NÓS NÃO PUDERMOS RENUNCIAR LEGALMENTE ÀS GARANTIAS 

IMPLÍCITAS OU LEGAIS, ENTÃO NA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, TODAS ESTAS GARANTIAS SERÃO 

LIMITADAS NO PRAZO PARA A DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E PARA O SERVIÇO DE 

REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.  

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE POR QUANTO TEMPO UMA GARANTIA 

IMPLÍCITA OU LEGAL DURA, DE MODO QUE A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. NÓS 

NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, 

RESULTANTES DE ALGUMA VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. EM 

ALGUMAS JURISDIÇÕES, A LIMITAÇÃO ACIMA MENCIONADA NÃO SE APLICA À MORTE OU 

RECLAMAÇÕES DE LESÕES PESSOAIS OU NENHUMA RESPONSABILIDADE LEGAL POR ATOS 

COMPLETAMENTE NEGLIGENTES E INTENCIONAIS E/OU OMISSÕES, DE MODO QUE A EXCLUSÃO OU 

LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A 

EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, DE MODO QUE A 

EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA SEÇÃO DE "LIMITAÇÕES” NÃO 

SE APLICA AOS CLIENTES NO REINO UNIDO E NA UNIÃO EUROPEIA. 

Esta garantia limitada lhe dá direitos legais específicos. Você pode ter direitos adicionais que 

variam de jurisdição à jurisdição e esta garantia limitada não afeta estes direitos. 

Informações Adicionais 

Você pode ver uma versão do Acordo de Licença e Termos de Uso do Kindle, Garantia Limitada de 

Um Ano e outras informações Kindle em outros idiomas em 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

Se você comprou este Aparelho no Reino Unido, você poderá ver as informações Kindle em 

http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions. 
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Avisos de Patente 

O aparelho Kindle e/ou métodos usados em associação com o aparelho Kindle podem ser cobertos 

por uma ou mais patentes ou aplicações de patentes pendentes. 

 

Tecnologia de decodificação de áudio MPEG 3-Camadas, licenciada em Fraunhofer IIS e Thomson. 
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Direitos Autorais e Avisos de Marca de Comércio 

Software do aparelho Kindle da Amazon, o Guia de Partida Rápida do Kindle da Amazon e o Guia 

do Usuário do Kindle da Amazon © 2004 - 2010 Amazon.com, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos 

reservados. 

1-CLICK, AMAZON, o AMAZON.COM LOGO, o AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, 

KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET AND WHISPERSYNC são marcas registradas da Amazon.com, Inc. 

ou suas filiais.  

Java e todas as marcas registradas e logos com base em Java são marcas registradas ou marcas de 

comércio registradas da Sun Microsystems, Inc. nos E.U.A. e outros países. 

 

Vocalizer™ para Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer™ e Nuance® são 

marcas registradas ou marcas de comércio registradas da Nuance Communications, Inc. e/ou seus 
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