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Bilag B 

Produktinformation 

 

Oplysninger om sikkerhed og overholdelse 
 

Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger før brug for at undgå 

kvæstelser.  

  

 ADVARSEL! HVIS DU IKKE FØLGER DISSE SIKKERHEDSANVISNINGER, KAN 

DET MEDFØRE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDEN KVÆSTELSE ELLER 

BESKADIGELSE.  
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Vedligeholdelse af din Kindle 
 

Du må ikke bruge din Kindle eller tilbehøret dertil i regnvejr eller nær håndvaske og andre våde 

områder. Pas på, du ikke spilder mad eller væsker på din Kindle. Hvis din enhed bliver våd, skal 

du trække alle stik ud, slukke for den trådløse enhed (gå til Menu og vælg Turn Wireless Off ) og 

lade skærmen vende tilbage til pauseskærm. Vent, til enheden er helt tør, før du klikker på 

kontakten for at tænde for den igen. Du må ikke forsøge at tørre din Kindle ved hjælp af en 

ekstern varmekilde, som f.eks. en mikrobølgeovn, ovn eller hårtørrer. Rengør skærmen med en 

blød klud. Pas på, du ikke tørrer skærmen med noget, der kan ridse den. Når du opbevarer din 

Kindle i en taske eller mappe, skal du have et bogomslag omkring, så du undgår at ridse 

enheden. 

 

Du må ikke udsætte din Kindle for ekstrem varme eller kulde. F.eks. må du ikke efterlade den i 

bagagerummet på din bil i frostvejr, eller når det er meget varmt. 

 

Eftersyn af din enhed 

 
Hvis din enhed skal efterses, må du kun konsultere personale, der er autoriseret af Amazon.com, 

ved at kontakte os gennem kundeservice (Customer Support).  

 

U.S. kundeservice – e-mailadresse: kindle-cs-support@amazon.com 

 

U.S. kundeservice – telefon: inden for USA: 1-866-321-8851 (gratisnummer), uden for USA: 1-

206-266-0927 (med opkaldsafgift) 

 

Storbritannien kundeservice – e-mailadresse: kindle-support-uk@amazon.com 

 

Storbritannien kundeservice – telefon: inden for Storbritannien: 0800-496-2449 

(gratisnummer), uden for Storbritannien: +44 (0)800 496 2449 (med opkaldsafgift) 

 

Kunder i andre lande: e-mailadresse: kindle-cs-support@amazon.com, telefon 1-206-266-0927 

(med opkaldsafgift) 

 

Fejlagtige reparationer kan gøre garantien ugyldig. 

 

 

Batteri – sikkerhed 

 
Det genopladelige batteri i din Kindle bør kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder. Hvis 

du vil vide mere om batterier, kan du gå til: http://www.amazon.com/kindleterms (i USA eller 

andre lande) eller http://www.amazon.co.uk/kindleterms (kunder i Storbritannien). Batteriet må 

kun oplades i temperaturer fra 0-35° Celsius (32-95° Fahrenheit). 

 

Hovedtelefoner – sikkerhed 
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Hvis du skruer op for lyden i længere perioder, kan det medføre beskadigelse af din hørelse. For 

at undgå dette kan du overveje følgende tips: 

1. Skru ned for lyden.  

2. Undgå at lytte uafbrudt i lang tid.  

3. Brug hovedtelefoner, der isolerer den ønskede lyd fra baggrundsstøj. 

  

Trådløs sikkerhed og overholdelse 

 
Sluk for Amazon Whispernet i områder, hvor trådløs brug ikke er tilladt, og når det kan forårsage 

forstyrrelser eller farer. Vi har beskrevet nogle specifikke situationer nedenfor. Generelt bør du 

ikke bruge din Kindle, mens Whispernet er tændt, på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge 

mobilenheder. 

 

Sluk for trådløs, når du flyver 

 

For at undgå eventuel forstyrrelse af flysystemerne kræver den amerikanske luftfartsmyndighed 

FAA (Federal Aviation Administration) samt flere andre luftfartsmyndigheder, at du har et 

besætningsmedlems tilladelse til at bruge den trådløse tjeneste på din enhed. Hvis du har slukket 

for den trådløse tjeneste, kan du benytte din Kindle til at læse, når besætningen har bekræftet, at 

det er tilladt at anvende elektronisk udstyr. 

 

Vær forsigtig i nærheden af andet elektronisk udstyr 

 

Kindle danner, anvender og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke anvendes i 

henhold til vejledningen, forårsage skadelige forstyrrelser af radiokommunikation og elektronisk 

udstyr. Eksterne radiofrekvenssignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt 

beskyttede driftssystemer, underholdningssystemer og personligt medicinsk udstyr. Selvom 

størstedelen af moderne, elektronisk udstyr er beskyttet mod eksterne radiofrekvenssignaler, bør 

du, hvis du er i tvivl, kontrollere dette med producenten. Hvad angår personligt medicinsk udstyr 

(f.eks. pacemakere og høreapparater), bør du rådføre dig med din læge eller producenten for at 

fastslå, om de er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiofrekvenssignaler. 

 

Sådan kan du minimere forstyrrelser 

 

Hvis din Kindle forårsager skadelige forstyrrelser af radio- eller tv-modtagelse (som du kan 

kontrollere ved at tænde og slukke for din Kindle), kan du prøve at afhjælpe forstyrrelserne ved 

hjælp af et eller flere af følgende tiltag: vend modtagerantennen til radioen eller fjernsynet i en 

anden retning eller flyt den, øg afstanden mellem radioen eller fjernsynet og din Kindle, forbind 

udstyr og modtagere til forskellige stikkontakter, eller rådfør dig med radio- eller 

fjernsynsproducenten eller en erfaren radio-/tv-tekniker. 

 

Hold øje med skiltningen 
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Visse steder kan radiofrekvenssignaler udgøre en fare. Det gælder f.eks. på sygehuse o.lign. og 

byggepladser. Hvis du ikke er sikker, bør du kigge dig omkring for at se, om der er skilte om, at 

tovejs radioer eller mobiltelefoner skal slukkes. 

 

FCC-overensstemmelseserklæring for model nummer D00901,  

FCC ID: XSX-1013 og model nummer D00901, FCC ID: X7N-0610 

 

Enhederne opfylder kapitel 15 af FCC's bestemmelser. Betjeningen er underlagt følgende to 

betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig forstyrrelse, og (2) enheden skal acceptere al 

modtaget forstyrrelse, inklusive forstyrrelse, som kan forårsage uønsket drift. 

 

Enhederne er blevet afprøvet, og det er efterprøvet, at de overholder begrænsningerne for en 

digitalenhed i klasse B i overensstemmelse med kapitel 15 af FCC's bestemmelser. Disse 

grænser er udarbejdet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i en 

boliginstallation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelse i en bestemt 

installation. Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er 

ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan resultere i, at brugeren fratages retten til at betjene 

udstyret. 

 

Enhederne opfylder FCC's retningslinjer om radiofrekvensemission og er certificeret af FCC i 

overensstemmelse med FCC’s id-nummer, der findes på bagsiden af enheden. 

 

Oplysninger om eksponering for radiofrekvensenergi for model nummer 

D00901, FCC ID: XSX-1013 og model nummer 00901, FCC ID: X7N-0610  

 

Eksponering for radiofrekvensenergi  
 

Din Kindle er beregnet og fremstillet til ikke at overstige emissionsgrænserne for eksponering 

for radiofrekvensenergi, som disse er fastsat af Federal Communications Commission (FCC) i 

USA, regulerende myndigheder i EU samt andre lande. Oplysninger om din Kindle er registreret 

hos FCC og kan findes under Display Grant på http://www.fcc.gov/oet/ea/ efter søgning på din 

Kindles FCC ID, som er angivet på bagsiden af enheden. 

 

 

EU Overensstemmelseserklæring 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA 

Overensstemmelseserklæring 

25. juni 2010 

Amazon Fulfillment Services, Inc., erklærer hermed på eget ansvar, at produktet: 
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Produktnavn: Elektronisk skærmenhed 

Produktspec:  WLAN 802.11 b/g 

Model:  D00901 

er i overensstemmelse med de obligatoriske krav angivet i artikel 3 af R&TTE-direktivet 

(1995/5/EF) samt følgende standarder: 

1. Sundhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

 EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (udgave 01-01) 

2. Sikkerhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

 EN 60950-1:2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2. udgave) 

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

 EN 301 489-1 V1.8.1/ -17 V1.3.2 

4. Udnyttelse af frekvensbånd (artikel 3.2 af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

EN 300 328 V1.7.1 

Alle testrapporter er blevet gennemgået og godkendt med en positiv udtalelse fra nedenstående 

bemyndigede organ: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Tyskland 

Identifikationsmærke: 0700 (bemyndiget organ) CE(!)  
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Den tekniske dokumentation, der vedrører ovennævnte udstyr, opbevares på følgende adresse: 

Amazon EU Sàrl, 

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg 

Bemyndiget person: 

 

 

Navn: Russell Grandinetti 

Titel: Vice President 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA 

Overensstemmelseserklæring 

25. juni 2010 

 

Amazon Fulfillment Services, Inc. erklærer hermed under eget ansvar, at produktet: 

Produktnavn: elektronisk skærmenhed 

Produktspec:  WLAN 802.11 b/g 

   GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

   WCDMA Band I/II/V 
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Model:   D00901 

er i overensstemmelse med de obligatoriske krav angivet i artikel 3 af R&TTE-direktivet 

(1995/5/EF) samt følgende standarder:  

1. Sundhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

 EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Supplement C (udgave 01-01) 

2. Sikkerhed (artikel 3.1(a) af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

 EN 60950-1:2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2. udgave) 

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

 EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2 -24 V1.4.1 

4. Udnyttelse af frekvensbånd (artikel 3.2 af R&TTE-direktivet) 

Anvendt(e) standard(er): 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1/-2 V3.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

Alle testrapporter er blevet gennemgået og godkendt med en positiv udtalelse fra nedenstående 

bemyndigede organ: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Tyskland 

Identifikationsmærke: 0700 (bemyndiget organ) CE(!)  

 

Den tekniske dokumentation, der vedrører ovennævnte udstyr, opbevares på følgende adresse: 
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Amazon EU Sàrl, 

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg 

Bemyndiget person: 

 

 

Navn: Russell Grandinetti 

Titel: Vice President 

 

Supplerende oplysninger til Kindle-brugere uden for USA og Storbritannien 
 

Yderligere oplysninger til Kindle-brugere uden for USA og Storbritannien findes på følgende 

linkadresse: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

Korrekt bortskaffelse/genbrug af Kindle 

 
I visse områder reguleres bortskaffelse af visse former for elektronisk udstyr. Sørg for, at du 

bortskaffer eller genbruger Kindle i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale 

bestemmelser. Hvis du vil vide mere om at genbruge Kindle, kan du gå til: 

For kunder i USA: http://www.amazon.com/kindle-recycling 

For kunder i Storbritannien: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling  
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UL-certificeringsnummer 

UL-certificeringsnummeret for denne Kindle findes på bagsiden af enheden. 
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Produktspecifikationer 

 

Modelnummer – D00901 

Skærm – 6 tommer diagonal skærm, 600 x 800 pixel-opløsning, 16 niveauer af gråtoner.  

Størrelse – 7,48 tommer x 4,84 tommer x 0,34 tommer (190 mm x 123 mm x 8,5 mm) 

Vægt — Kindle Wi-Fi: 240 g; Kindle 3G+Wi-Fi: 247 g. 

Lager — 4 GB internt lager, med cirka 3 GB tilgængelig for brugeren. 

Audio — 3,5 mm stereo-stik til hovedtelefoner, indbyggede stereo-højttalere, indbygget 

mikrofon. Mikrofonen er ikke aktiveret men installeret til fremtidig brug. 

Strøm — AC-strømadapter og genopladeligt litium polymer-batteri. 

Forbindelse – USB 2.0 (micro-B konnektor). HSDPA/GSM trådløst modem i Kindle-modellen 

med international trådløs forbindelse. 

Driftstemperatur -- 0°C til 35°C (32°F til 95°F). 

Opbevaringstemperatur — -10°C til 45°C (14°F til 113°F). 

Wi-Fi – 802.11b eller 802.11g 

 

AMAZON.COM KINDLE LICENSAFTALE OG BRUGSBETINGELSER* 
 

Denne aftale indgås mellem dig og Amazon Digital Services, Inc. (herunder de associerede 

selskaber ’Amazon’ eller ’vi’). Du bedes læse denne licensaftale og brugsbetingelserne, 

Amazon.coms erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der findes under 

www.amazon.com/privacy samt andre regler, politikker og betingelser, der er offentliggjort på 

Amazon.coms website eller Kindle-butikken (samlet kaldet ”aftalen”), før du tager Kindle, 

læseprogrammer eller digitalt indhold i brug. Ved at tage Kindle, et læseprogram eller digitalt 

indhold i brug accepterer du at være bundet af betingelserne i nærværende aftale. Hvis du ikke 

kan acceptere vilkårene i denne aftale, må du hverken bruge Kindle, noget læseprogram eller 

digitalt indhold, eller tjenesten, og du kan returnere Kindle og få dine penge refunderet i henhold 

til gældende returpolitik. 

 

*Kunder hos Amazon.co.uk henvises til Amazon.co.uk Kindle licensaftale og brugsbetingelser, 

der er gengivet nedenfor under ”AMAZON.CO.UK KINDLE LICENSAFTALE OG 

BRUGSBETINGELSER**”. For at se denne aftale i andre sprogversioner, se 

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

I nærværende aftale gælder det, at: 

”Indholdsudbyder” henviser til en udbyder af digitalt indhold i Kindle-butikken; det kan være os 

eller tredjepart. 
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”Digitalt indhold” henviser til digitaliseret, elektronisk materiale som f.eks. bøger, aviser, 

magasiner, tidsskrifter, blogs, RSS feeds, spil og andet statisk og interaktivt elektronisk 

materiale. 

”Kindle” henviser til vores bærbare, elektroniske læseenhed. 

”Kindle-butikken” henviser til vores butik, hvor du kan købe digitalt indhold eller andre varer, 

der udbydes af os eller tredjepart, og hvor du har adgang til dit digitale materiale og til at ændre 

dine kontoindstillinger. 

”Anden enhed” henviser til en computer eller en anden læseenhed end Kindle, som du har lov til 

at anvende et læseprogram på. 

”Tidsskrifter” henviser til digitalt indhold på abonnementsbasis, som f.eks. elektroniske aviser, 

magasiner, fagblade, blogs og andet abonnementsbaseret materiale. 

”Læseprogram” henviser til software (herunder tilhørende opdateringer og opgraderinger) 

udbudt af os, som giver brugerne adgang til at købe, downloade, søge i og/eller anvende digitalt 

indhold på en anden enhed. 

”Tjenesten” henviser til den trådløse forbindelse, vi leverer til Kindle-brugere, den levering af 

digitalt indhold, software samt support og andre ydelser, vi leverer til brugere af Kindle og 

læseprogrammer, samt de betingelser der gælder for vores leverance af dette. 

”Software” henviser til læseprogrammer og alt software installeret på Kindle (herunder 

opdateringer og opgraderinger af dette software), samt den tilhørende dokumentation, der stilles 

til rådighed for brugerne.  

 

Digitalt indhold 
 

Brug af digitalt indhold. Når du har downloadet digitalt indhold og betalt de gældende gebyrer 

(herunder skatter og afgifter), giver indholdsudbyderen dig en ikke-eksklusiv ret til at se, bruge 

og få vist sådant digitalt indhold et ubegrænset antal gange, udelukkende ved hjælp af Kindle, et 

læseprogram eller anden tilladt måde som en del af tjenesten, udelukkende på det antal Kindles 

eller andre enheder, der er angivet i Kindle-butikken, og udelukkende til din personlige og ikke-

kommercielle brug. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, giver indholdsudbyderen det 

digitale indhold i licens, og sælger det ikke, til dig. Indholdsudbyderen kan opsætte yderligere 

betingelser for det digitale indhold i Kindle-butikken. Disse betingelser vil også være gældende, 

men i tilfælde af uoverensstemmelse gælder nærværende aftale. Noget digitalt indhold, som 

f.eks. tidsskrifter, vil måske ikke være til rådighed via læseprogrammer.  

 

Begrænsninger. Medmindre andet specifikt er angivet, må du ikke sælge, udleje, lease, 

distribuere, udsende, give i underlicens eller på anden vis overdrage nogen form for rettighed til 

det Digitale indhold eller dele deraf til tredjemand, og du må ikke fjerne eller ændre meddelelser 
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eller mærkater om ejerskab fra det Digitale indhold. Desuden må du ikke omgå, ændre, 

undertrykke eller undgå sikkerhedsfunktioner, der beskytter det Digitale indhold.  

 

Tidsskrifter: Du kan opsige dit abonnement i henhold til opsigelsesbetingelserne i Kindle-

butikken. Vi kan efter vort skøn opsige et abonnement, f.eks. hvis et tidsskrift ikke længere er 

tilgængeligt. Hvis vi opsiger et abonnement, før dette ellers ville udløbe, giver vi dig en 

forholdsmæssig tilbagebetaling. Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre de for 

abonnementet gældende vilkår og gebyrer med virkning fra starten af næste 

abonnementsperiode. 

 

Trådløs forbindelse 
 

Anvendelse af trådløs forbindelse. Din Kindle gør det muligt for dig via en trådløs forbindelse at 

indkøbe og downloade digitalt indhold fra Kindle-butikken. Normalt vil vi ikke kræve betaling 

for en sådan brug af den trådløse forbindelse. Din Kindles trådløse forbindelse kan også give dig 

adgang til andre tjenester, som vi vil kræve betaling for, som f.eks. download af personlige filer 

og abonnementer, når du befinder dig i et andet land. Takster og betingelser for sådanne tjenester 

kan findes i Kindle-butikken og kan blive ændret fra tid til anden. Hvis din Kindle bruges med 

tredjepartstjenester som f.eks. Wi-Fi access points, kan en tredjepart kræve betaling for brug af 

sådanne tjenester. 

 

Din adfærd. Den trådløse forbindelse leveret af os må kun bruges i forbindelse med tjenesten. 

Du må ikke bruge den trådløse forbindelse til noget andet formål. 

 

Tilgængelighed. Hvis din Kindle bruges i et område, hvor den ikke kan opretholde den trådløse 

forbindelse, kan du muligvis ikke gøre brug af dele af eller hele tjenesten. Vi er ikke ansvarlige 

for manglende trådløs forbindelse til din Kindle eller nogen form for manglende adgang til 

tjenesten. Begivenheder, vi ikke med rimelighed kan være ansvarlige for (som f.eks. ændringer i 

udbyderes ydelser eller betingelser), kan få indflydelse på de betingelser eller omstændigheder 

under hvilke vi leverer trådløs forbindelse og kan dermed medføre ændringer til disse betingelser 

eller midlertidig eller permanent ændring eller tab af trådløs forbindelse til din Kindle. 

 

Enhed og software 
 

Brug af software. Du må kun anvende softwaren på din Kindle eller via et læseprogram på en 

anden enhed. Du må ikke adskille individuelle komponenter af softwaren for at bruge disse på en 

anden enhed eller computer, du må ikke overføre den til brug på en anden enhed eller computer 

eller bruge den eller dele deraf over et netværk, du må ikke helt eller delvist sælge, udleje, lease, 

udlåne, distribuere eller give i underlicens eller på anden måde overdrage nogen form for 

rettighed til softwaren. Der gælder yderligere betingelser for dele af tredjepartssoftwaren eller 

materialet på Kindle, og disse vil være bestemmende i tilfælde, hvor de er i uoverensstemmelse 

med nærværende aftale. For yderligere oplysninger henvises til ’Legal’-afsnittet i Kindles 

Settings menu. 

 

Automatiske opdateringer. For at holde din software opdateret kan Amazon automatisk 

opdatere/opgradere softwaren på din Kindle eller anden enhed. 
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Ingen reverse engineering, dekompilering, demontering eller omgåelse. Du må ikke ændre, 

foretage reverse enginering, dekompilere eller demontere Kindle eller softwaren, hvad enten 

dette sker helt eller delvist, oprette afledte værker fra eller af softwaren eller omgå, ændre, 

undertrykke eller manipulere eller undgå enhver funktion i eller beskyttelse af Kindle eller 

Softwaren eller enhver mekanisme, der driftmæssigt er forbundet til Softwaren, for eksempel ved 

at forstærke eller udskifte nogen form for funktionalitet til styring af de digitale rettigheder til 

Kindle eller softwaren. 

 

Generelt 
 

Overensstemmelse med lovgivning og rettighedsforbehold. Brugen af Kindle, softwaren, 

tjenesten og det digitale indhold skal ske under overholdelse af gældende lovgivning. Hverken 

salg eller overdragelse af Kindle til dig, eller udstedelse af licenser til software eller digitalt 

indhold til dig, giver dig nogen adkomst til eller ejerskab af nogen immaterielle rettigheder fra 

Amazon, dennes leverandører eller indholdsudbydere til dig. Alle licenser og tilladelser er ikke-

eksklusive, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er udstedt i henhold til nærværende aftale, 

er forbeholdt Amazon eller de øvrige indholdsudbydere.  

 

Eksportregler. Du skal overholde alle gældende restriktioner og regler i forbindelse med 

eksport og reeksport, og du må ikke overdrage eller opfordre til, hjælpe med eller autorisere 

overdragelse af Kindle, digitalt indhold eller software til et ikke-tilladt land eller på anden vis 

handle i strid med sådanne restriktioner og regler. 

 

Modtagne oplysninger. Softwaren giver Amazon oplysninger om din Kindle og dens 

interaktion med tjenesten (f.eks. tilgængelig hukommelse, oppetid, logfiler og signalstyrke). 

Softwaren giver også Amazon oplysninger i forbindelse med det digitale indhold på din Kindle 

og andre enheder og din brug af dette (f.eks. sidst læste side og arkivering af indhold). 

Anmærkninger, bogmærker, notater, fremhævninger eller lignende markeringer, som du 

foretager ved brug af din Kindle eller dit læseprogram, samt andre oplysninger, du angiver, kan 

blive gemt på servere, der er opstillet i andre lande end det land, du bor i. Alle de oplysninger, vi 

modtager, er underlagt erklæringen om beskyttelse af private oplysninger, der findes på 

www.amazon.com/privacy. 

 

Oplysninger angivet til andre. Du er ansvarlig for oplysninger, som du måtte angive til andre 

ved brug af Kindle eller et læseprogram.  

 

Patenter. Kindle, software, tjeneste og/eller de metoder, der bruges i forbindelse med nogen af 

ovennævnte, kan være dækket af et eller flere patenter eller anmeldte patentansøgninger.  

 

Ændringer af tjenesten. Vi kan til enhver tid at ændre, suspendere eller afbryde tjenesten helt 

eller delvist. 

 

Ophør. Dine rettigheder i henhold til denne Aftale ophører automatisk, hvis du ikke overholder 

de i Aftalen indeholdte vilkår. I tilfælde af sådant ophør skal du indstille al brug af Softwaren, og 

Amazon kan med omgående virkning inddrage din adgang til Tjenesten eller til Digitalt indhold 
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uden at tilbagebetale eventuelle gebyrer. Hvis Amazon ikke insisterer på eller håndhæver, at du 

nøje overholder denne Aftale, betyder dette ikke, at der gives afkald på nogen af Amazons 

rettigheder. 

 

Ansvarsfraskrivelse. BRUG AF DENNE TJENESTE, KINDLE, KINDLE-BUTIKKEN, DET 

DIGITALE INDHOLD OG SOFTWAREN UDELUKKENDE SKER UDELUKKENDE FOR 

EGEN RISIKO. MED UNDTAGELSE AF DEN ETÅRIGE BEGRÆNSEDE KINDLE-

GARANTI, UDGØR INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER 

RÅD, DER GIVES AF AMAZON ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR 

AMAZON, NOGEN GARANTI, OG TJENESTEN, KINDLE, KINDLE-BUTIKKEN, DET 

DIGITALE INDHOLD OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" MED 

ALLE FEJL OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, OG AMAZON, DENNES 

LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG ANDRE INDHOLDSUDBYDERE FRASKRIVER 

SIG ENHVER GARANTI, HVAD ENTEN DENNE MÅTTE VÆRE UDTRYKKELIG ELLER 

STILTIENDE, SOM FOR EKSEMPEL STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, 

EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET 

NYDELSESRET SAMT STILTIENDE FORSIKRING OM IKKE AT KRÆNKE 

TREDJEMANDS RETTIGHEDER. LOVGIVNINGEN I VISSE JURISDIKTIONER 

TILLADER IKKE EN FRASKRIVELSE AF STILTIENDE GARANTIER. HVIS DENNE 

FORM FOR LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE FOR DIG, GÆLDER VISSE ELLER 

ALLE OVENFOR ANFØRTE FRASKRIVELSER, UNDTAGELSER ELLER 

BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE 

RETTIGHEDER. 

 

Ansvarsbegrænsning. I DET OMFANG DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, ER 

AMAZON, DENNES LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG ANDRE 

INDHOLDSUDBYDERE IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR HÆNDELIGE 

SKADER ELLER FØLGESKADER FOR MISLIGHOLDELSE AF ENHVER 

UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI, MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT, 

UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, DER 

RELATERER TIL TJENESTEN, KINDLE, ANDRE ENHEDER, KINDLE-BUTIKKEN, 

DIGITALT INDHOLD ELLER SOFTWARE, SOM F.EKS. ERSTATNING SOM FØLGE AF 

AVANCETAB, TABT FORTJENESTE, MISTEDE DATA ELLER BRUG AF TJENESTEN, 

KINDLE, ANDRE ENHEDER, KINDLE-BUTIKKEN, DIGITALT INDHOLD, SOFTWAREN 

ELLER TILHØRENDE PRODUKTER, SELV HVIS AMAZON ER ADVISERET OM 

MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING. AMAZONS OG ØVRIGE 

INDHOLDSUDBYDERES SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I 

FORHOLD TIL KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED KØB AF DIGITALT 

INDHOLD ER I ALLE TILFÆLDE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU FAKTISK HAR 

BETALT FOR ET SÅDANT DIGITALT INDHOLD, OG I FORHOLD TIL EVENTUELLE 

ANDRE KRAV ER OVENNÆVNTES ANSVAR BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU 

FAKTISK HAR BETALT FOR KINDLE. LOVGIVNINGEN I VISSE JURISDIKTIONER 

TILLADER IKKE UNDTAGELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF HÆNDELIGE 

SKADER ELLER FØLGESKADER. HVIS DENNE FORM FOR LOVGIVNING FINDER 

ANVENDELSE FOR DIG, GÆLDER VISSE ELLER ALLE OVENFOR ANFØRTE 
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UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN 

HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER. 

 

Gældende lovgivning. Uden hensyntagen til principperne for international privatret reguleres 

denne Aftale og enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og Amazon, af lovgivningen i delstaten 

Washington, USA. 

 

Tvister. Enhver tvist, der måtte opstå af eller i forbindelse med nærværende aftale, og hvori de 

samlede retsmidler, der søges opnået på vegne af en eller flere parter, overstiger en værdi af 

7.500 US dollars, vil blive pådømt af en delstats- eller forbundsdomstol i King County, 

Washington, USA, og du samtykker i sådanne domstoles eksklusive jurisdiktion og værneting. 

 

USA's regerings rettigheder. Softwaren, tjenesten og det digitale indhold leveres til USA's 

regering som ”erhvervsmæssige varer”, ”erhvervsmæssigt computersoftware”, ”erhvervsmæssig 

computersoftware-dokumentation” og ”tekniske data” som defineret i USA’s føderale 

indkøbsregulativ og USA’s forsvars føderale indkøbsregulativ-supplement, med de samme 

rettigheder og restriktioner, der normalt gælder for slutbrugere. 

 

Fuldstændig aftale og individualitet. Nærværende aftale udgør den fuldstændige kontrakt 

imellem os og dig vedrørende Kindle, digitalt indhold, software og tjenesten og erstatter alle 

tidligere aftaler vedrørende kontraktens genstande. Hvis et vilkår eller en bestemmelse i denne 

aftale anses for at være ugyldig, uden retsvirkning eller ikke kan håndhæves, vil den del udskilles 

og således ikke påvirke noget resterende vilkårs eller nogen resterende betingelses gyldighed og 

retskraft. 

 

Ændringer. Vi kan udelukkende efter vort eget skøn ændre vilkår i denne Aftale ved at angive 

de ændrede vilkår i Kindle-butikken eller på websitet Amazon.com. Din fortsatte brug af Kindle, 

digitalt indhold, tjenesten eller software efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer vil 

udgøre dit samtykke i at være bundet af sådanne ændringer. 

 

Kontaktoplysninger. For anliggender angående denne Aftale bedes du venligst kontakte 

Amazon pr. e-mail: kindleterms@amazon.com. Ønsker du hjælp til din Kindle, et læseprogram, 

tjenesten eller andre spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice pr. e-mail: kindle-cs-

support@amazon.com eller eller pr. telefon på 1-866-321-8851 (gratis) i USA eller 1-206-266-

0927 (underlagt gældende takster) uden for USA. 

 

(her slutter aftaleteksten) 

For kunder i Storbritannien 
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AMAZON.CO.UK KINDLE LICENSAFTALE OG BRUGSBETINGELSER** 
 

Denne aftale indgås mellem dig og Amazon EU S.à.r.l. (herunder de associerede selskaber 

’Amazon’ eller ’vi’). Du bedes læse denne licensaftale og brugsbetingelserne, Amazon.co.uk’s 

erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der findes under www.amazon.co.uk/privacy 

samt andre regler, politikker og betingelser, der er offentliggjort på Amazon.co.uk’s website eller 

Kindle-butikken (samlet kaldet ”aftalen”), før du tager Kindle, læseprogrammer eller digitalt 

indhold i brug. Ved at tage Kindle, et læseprogram eller digitalt indhold i brug accepterer du at 

være bundet af betingelserne i nærværende aftale. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene i denne 

aftale, må du hverken bruge Kindle, noget læseprogram eller digitalt indhold, eller tjenesten, og 

du kan returnere Kindle og få dine penge refunderet i henhold til gældende returpolitik. 

 

**Kunder hos Amazon.com henvises til Amazon.com Kindle licensaftale og brugsbetingelser, 

der er gengivet ovenfor under ”AMAZON.CO.UK KINDLE LICENSAFTALE OG 

BRUGSBETINGELSER*”.  

 

I nærværende aftale gælder det, at: 

 

”Indholdsudbyder” henviser til en udbyder af digitalt indhold i Kindle-butikken; det kan være os 

eller tredjepart. 

 

”Digitalt indhold” henviser til digitaliseret, elektronisk materiale som f.eks. bøger, aviser, 

magasiner, tidsskrifter, blogs, RSS feeds, spil og andet statisk og interaktivt elektronisk 

materiale. 

 

”Kindle” henviser til vores bærbare, elektroniske læseenhed. 

 

”Kindle-butikken” henviser til vores butik, hvor du kan købe digitalt indhold eller andre varer, 

der udbydes af os eller tredjepart, og hvor du har adgang til dit digitale materiale og til at ændre 

dine kontoindstillinger. 

 

”Anden enhed” henviser til en computer eller en anden læseenhed end Kindle, som du har lov til 

at anvende et læseprogram på. 

 

”Tidsskrifter” henviser til digitalt indhold på abonnementsbasis, som f.eks. elektroniske aviser, 

magasiner, fagblade, blogs og andet abonnementsbaseret materiale. 

 

”Læseprogram” henviser til software (herunder tilhørende opdateringer og opgraderinger) 

udbudt af os, som giver brugerne adgang til at købe, downloade, søge i og/eller anvende digitalt 

indhold på en anden enhed. 

 

”Tjenesten” henviser til den trådløse forbindelse, vi leverer til Kindle-brugere, den levering af 

digitalt indhold, software samt support og andre ydelser, vi leverer til brugere af Kindle og 

læseprogrammer, samt de betingelser der gælder for vores leverance af dette. 
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”Software” henviser til læseprogrammer og alt software installeret på Kindle (herunder 

opdateringer og opgraderinger af dette software), samt den tilhørende dokumentation, der stilles 

til rådighed for brugerne.  

 

Digitalt indhold 
  

Brug af digitalt indhold. Når du har downloadet digitalt indhold og betalt de gældende gebyrer 

(herunder skatter og afgifter), giver indholdsudbyderen dig en ikke-eksklusiv ret til at se, bruge 

og få vist sådant digitalt indhold et ubegrænset antal gange, udelukkende ved hjælp af Kindle, et 

læseprogram eller anden tilladt måde som en del af tjenesten, udelukkende på det antal Kindles 

eller andre enheder, der er angivet i Kindle-butikken, og udelukkende til din personlige og ikke-

kommercielle brug. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, giver indholdsudbyderen det 

digitale indhold i licens, og sælger det ikke, til dig. Indholdsudbyderen kan opsætte yderligere 

betingelser for det digitale indhold i Kindle-butikken. Disse betingelser vil også være gældende, 

men i tilfælde af uoverensstemmelse gælder nærværende aftale. Noget digitalt indhold, som 

f.eks. tidsskrifter, vil måske ikke være til rådighed via læseprogrammer.  

 

Begrænsninger. Medmindre andet specifikt er angivet, må du ikke sælge, udleje, lease, 

distribuere, udsende, give i underlicens eller på anden vis overdrage nogen form for rettighed til 

det digitale indhold eller dele deraf til tredjemand, og du må ikke fjerne eller ændre meddelelser 

eller mærkater om ejerskab fra det digitale indhold. Desuden må du ikke omgå, ændre, 

undertrykke eller undgå sikkerhedsfunktioner, der beskytter det digitale indhold.  

 

Tidsskrifter: Du kan opsige dit abonnement i henhold til opsigelsesbetingelserne i Kindle-

butikken. Vi kan efter vort skøn opsige et abonnement, f.eks. hvis et tidsskrift ikke længere er 

tilgængeligt. Hvis vi opsiger et abonnement, før dette ellers ville udløbe, giver vi dig en 

forholdsmæssig tilbagebetaling. Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre de for 

abonnementet gældende vilkår og gebyrer med virkning fra starten af næste 

abonnementsperiode. 

 

Trådløs forbindelse 

 
Anvendelse af trådløs forbindelse. Din Kindle gør det muligt for dig via en trådløs forbindelse 

at indkøbe og downloade digitalt indhold fra Kindle-butikken. Normalt vil vi ikke kræve betaling 

for en sådan brug af den trådløse forbindelse. Din Kindles trådløse forbindelse kan også give dig 

adgang til andre tjenester, som vi vil kræve betaling for, som f.eks. download af personlige filer 

og abonnementer, når du befinder dig i et andet land. Takster og betingelser for sådanne tjenester 

kan findes i Kindle-butikken og kan blive ændret fra tid til anden. Hvis din Kindle bruges med 

tredjepartstjenester som f.eks. Wi-Fi access points, kan en tredjepart kræve betaling for brug af 

sådanne tjenester. 

 

Din adfærd. Den trådløse forbindelse leveret af os må kun bruges i forbindelse med tjenesten. 

Du må ikke bruge den trådløse forbindelse til noget andet formål. 
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Tilgængelighed. Hvis din Kindle bruges i et område, hvor den ikke kan opretholde den trådløse 

forbindelse, kan du muligvis ikke gøre brug af dele af eller hele tjenesten. Vi er ikke ansvarlige 

for manglende trådløs forbindelse til din Kindle eller nogen form for manglende adgang til 

tjenesten. Begivenheder, vi ikke med rimelighed kan være ansvarlige for (som f.eks. ændringer i 

udbyderes ydelser eller betingelser), kan få indflydelse på de betingelser eller omstændigheder 

under hvilke vi leverer trådløs forbindelse og kan dermed medføre ændringer til disse betingelser 

eller midlertidig eller permanent ændring eller tab af trådløs forbindelse til din Kindle. 

 

Enhed og software 
 

Brug af software. Du må kun anvende softwaren på din Kindle eller via et læseprogram på en 

anden enhed. Du må ikke udskille individuelle komponenter af softwaren for at bruge disse på en 

anden enhed eller computer, du må ikke overføre den til brug på en anden enhed eller computer 

eller bruge den eller dele deraf over et netværk, du må ikke helt eller delvist sælge, udleje, lease, 

udlåne, distribuere eller give i underlicens eller på anden måde overdrage nogen form for 

rettighed til softwaren. Der gælder yderligere betingelser for dele af tredjepartssoftwaren eller 

materialet på Kindle, og disse vil være bestemmende i tilfælde, hvor de er i uoverensstemmelse 

med nærværende aftale. For yderligere oplysninger henvises til ’Legal’-afsnittet i Kindles 

Settings menu. 

 

Automatiske opdateringer. For at holde din software opdateret kan Amazon automatisk 

opdatere/opgradere softwaren på din Kindle eller anden enhed. 

 

Ingen reverse engineering, dekompilering, demontering eller omgåelse. Du må ikke (i) 

ændre, foretage reverse enginering eller demontere Kindle eller softwaren, hvad enten dette sker 

helt eller delvist, (ii) dekompilere softwaren helt eller delvis (undtagen i det omfang en sådan ret 

ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov, og i så tilfælde kun hvor der er ansøgt om 

udtrykkelig tilladelse fra Amazon, og en sådan tilladelse er blevet afvist), eller (iii) oprette 

afledte værker fra eller af softwaren eller omgå, ændre, undertrykke eller manipulere eller undgå 

enhver funktion i eller beskyttelse af Kindle eller softwaren eller enhver mekanisme, der 

driftmæssigt er forbundet til softwaren, for eksempel ved at forstærke eller udskifte nogen form 

for funktionalitet til styring af de digitale rettigheder til Kindle eller softwaren. 

 

Generelt 
 

Overensstemmelse med lovgivning og rettighedsforbehold. Brugen af Kindle, softwaren, 

tjenesten og det digitale indhold skal ske under overholdelse af gældende lovgivning. Hverken 

salg eller overdragelse af Kindle til dig, eller udstedelse af licenser til software eller digitalt 

indhold til dig, giver dig nogen rettighed til eller ejerskab af nogen immaterielle rettigheder fra 

Amazon, dennes leverandører eller indholdsudbydere til dig. Alle licenser og tilladelser er ikke-

eksklusive, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er udstedt i henhold til nærværende aftale, 

er forbeholdt Amazon eller de øvrige indholdsudbydere.  
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Eksportregler. Du skal overholde alle gældende restriktioner og regler i forbindelse med 

eksport og reeksport, og du må ikke overdrage eller opfordre til, hjælpe med eller autorisere 

overdragelse af Kindle, digitalt indhold eller softwaren til et ikke-tilladt land eller på anden vis 

handle i strid med sådanne restriktioner og regler. 

 

Modtagne oplysninger. Softwaren giver Amazon oplysninger om din Kindle og dens 

interaktion med tjenesten (f.eks. tilgængelig hukommelse, oppetid, logfiler og signalstyrke). 

Softwaren giver også Amazon oplysninger i forbindelse med det digitale indhold på din Kindle 

og andre enheder og din brug af dette (f.eks. sidst læste side og arkivering af indhold). 

Anmærkninger, bogmærker, notater, fremhævninger eller lignende markeringer, som du 

foretager ved brug af din Kindle eller dit læseprogram, samt andre oplysninger, du angiver, kan 

blive gemt på servere, der er opstillet i andre lande end det land, du bor i. Alle de oplysninger, vi 

modtager, er underlagt erklæringen om beskyttelse af private oplysninger, der findes på 

www.amazon.co.uk/privacy. Eventuelle personlige oplysninger, der overføres til lande uden for 

EØS, vil blive overført i henhold til Amazon.co.uk’s erklæring om beskyttelse af personlige 

oplysninger, der findes på www.amazon.co.uk/privacy samt i overensstemmelse med gældende 

lovgivning om databeskyttelse. 

 

Oplysninger angivet til andre. Du er ansvarlig for oplysninger, som du måtte angive til andre 

ved brug af Kindle eller et læseprogram.  

 

Patenter. Kindle, software, tjenesten og/eller de metoder, der bruges i forbindelse med nogen af 

ovennævnte, kan være dækket af et eller flere patenter eller anmeldte patentansøgninger.  

 

Ændringer af tjenesten. Vi kan til enhver tid at ændre, suspendere eller afbryde tjenesten helt 

eller delvist. 

 

Ophør. Dine rettigheder i henhold til denne aftale ophører automatisk, hvis du ikke overholder 

de i aftalen indeholdte vilkår. I tilfælde af sådant ophør skal du indstille al brug af softwaren, og 

Amazon kan med omgående virkning inddrage din adgang til tjenesten eller til digitalt indhold 

uden at tilbagebetale eventuelle gebyrer. Hvis Amazon ikke insisterer på eller håndhæver, at du 

nøje overholder denne aftale, betyder dette ikke, at der gives afkald på nogen af Amazons 

rettigheder. 

 

Ansvarsbegrænsning. AMAZON ER IKKE ANSVARLIG FOR: (A) TAB, DER IKKE MED 

RIMELIG GRUND KUNNE FORUDSES AF DIG OG AMAZON PÅ TIDSPUNKTET FOR 

DIT KØB AF KINDLE, DIGITALT INDHOLD ELLER SOFTWARE (SOM RELEVANT); (B) 

TAB, DER IKKE ER OPSTÅET SOM FØLGE AF AMAZONS BRUD PÅ ELLER 

MISLIGHOLDELSE AF AFTALEBETINGELSERNE; OG (C) EVENTUELLE 

FORRETNINGSMÆSSIGE TAB ELLER ANDRE TAB, DER KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF 

IKKE-FORBRUGERRELATERET ANVENDELSE AF KINDLE, KINDLE-BUTIKKEN, 

DIGITALT INDHOLD ELLER SOFTWAREN PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER TILLADT I 

HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFTALE. MED HENSYN TIL TAB, DER IKKE ER 

UDELUKKET I HENHOLD TIL OVENSTÅENDE, VIL AMAZONS 

ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG (UD OVER DIN RET TIL REPARATION, 

ERSTATNINGSPRODUKT ELLER REFUSION IFØLGE AMAZONS GARANTI ELLER 
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DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER) VÆRE BEGRÆNSET TIL TREHUNDREDE PUND 

(GBP). INTET I DETTE AFSNIT HAR NOGEN INDVIRKNING PÅ DINE LOVMÆSSIGE 

RETTIGHEDER SOM FORBRUGER ELLER ANSVAR FOR DØD, PERSONSKADE ELLER 

BEDRAGERI.  

 

Gældende lovgivning. Uden hensyntagen til principperne for international privatret, er 

lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg gældende for denne aftale og enhver tvist, der 

måtte opstå mellem dig og Amazon. 

 

Tvister. Enhver tvist, der måtte opstå af eller i forbindelse med nærværende aftale vil blive 

pådømt af domstolene i retskredsen Luxembourg City, og du samtykker i sådanne domstoles 

eksklusive jurisdiktion og værneting. 

 

USA's regerings rettigheder. Softwaren, tjenesten og det digitale indhold leveres til USA's 

regering som ”erhvervsmæssige varer”, ”erhvervsmæssigt computersoftware”, ”erhvervsmæssig 

computersoftware-dokumentation” og ”tekniske data” som defineret i USA’s føderale 

indkøbsregulativ og USA’s forsvars føderale indkøbsregulativ-supplement, med de samme 

rettigheder og restriktioner, der normalt gælder for slutbrugere. 

 

Fuldstændig aftale og individualitet. Nærværende aftale udgør den fuldstændige kontrakt 

imellem os og dig vedrørende Kindle, digitalt indhold, software og tjenesten og erstatter alle 

tidligere aftaler vedrørende kontraktens genstande. Hvis et vilkår eller en bestemmelse i denne 

aftale anses for at være ugyldig, uden retsvirkning eller ikke kan håndhæves, vil den del blive 

udskilt og således ikke påvirke noget resterende vilkårs eller nogen resterende betingelses 

gyldighed og retskraft. 

 

Ændringer. Vi kan udelukkende efter vort eget skøn ændre vilkår i denne aftale ved at angive 

de ændrede vilkår i Kindle-butikken eller på websitet Amazon.co.uk.  

 

Kontaktoplysninger. For anliggender angående denne aftale bedes du venligst kontakte 

Amazon hos Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg (Lux. reg.nr. B 101818, 

aktiekapital 37.500 €, handelstilladelse nr. 104408), eller pr. e-mail: 

ukkindleterms@amazon.co.uk.  

 

Ønsker du hjælp til din Kindle, et læseprogram, tjenesten eller andre spørgsmål, bedes du 

kontakte kundeservice pr. e-mail: kindle-cs-support@amazon.com.uk eller pr. telefon på +44 

(0)800 496 1081. 

 

(her slutter aftaleteksten) 
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ETÅRIG BEGRÆNSET GARANTI 

 
Denne garanti for Kindle-enheden (”enheden”) stilles af Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 

Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Hvis denne enhed er købt i Storbritannien, 

stilles garantien dog af Amazon EU S.à.r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (Lux reg.nr. B 

101818, aktiekapital 37.500 €, handelstilladelse nr. 104408). Udstederen af denne garanti vil i 

det følgende af og til blive henvist til med ”vi”. 

 

Vi garanterer enheden mod defekter i materialet og den håndværksmæssige kvalitet ved normal 

kundebrug i et år fra datoen for det originale detailkøb. Hvis en defekt måtte opstå i 

garantiperioden, og du følger vejledningen for at returnere enheden, vil vi efter eget valg, og så 

vidt det er tilladt i henhold til gældende lov, enten (i) reparere enheden ved at bruge enten nye 

eller renoverede reservedele, (ii) udskifte enheden med en ny eller repareret enhed, eller (iii) 

refundere dig alle eller dele af købsprisen for enheden. 

Denne begrænsede garanti gælder for enhver reparation, reservedel eller udskiftet enhed i resten 

af den originale garantiperiode eller i halvfems dage, alt efter hvilken periode der måtte være 

længst. Alle udskiftede dele og enheder, der gives refusion for, tilhører derefter os. Denne 

begrænsede garanti gælder kun for hardware-komponenter i enheden, der ikke er udsat for uheld, 

misbrug, forsømmelse, brand eller andre eksterne årsager, ændringer, reparationer eller 

kommerciel brug. 

 

Instruktioner For specifik vejledning om, hvordan du får garantiservice til din enhed, bedes du 

kontakte kundeservice ved brug af de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende 

vejledning. Generelt vil du skulle levere din enhed enten i den originale emballage eller i 

tilsvarende beskyttende emballage til den adresse, som kundeservice angiver. Før du leverer din 

enhed til garantiservice, er det dit ansvar at sikkerhedskopiere alle data, al software og andre 

materialer, du har gemt eller opbevaret på din enhed. Det kan tænkes, at sådanne data, sådan 

software og andre materialer, går tabt eller bliver omformateret under eftersynet, og vi er ikke 

ansvarlige for et eventuelt sådant tab eller beskadigelse. 

 

Begrænsninger SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ER 

OVENSTÅENDE GARANTI OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE 

ANDRE GARANTIER OG RETSMIDLER, OG VI FRASKRIVER OS SPECIFIKT ALLE 

LOVBESTEMTE ELLER STILTIENDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE 

BEGRÆNSET TIL GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET 

BESTEMT FORMÅL OG MOD SKJULTE ELLER LATENTE MANGLER. SÅFREMT VI 

IKKE RETMÆSSIGT KAN FRASKRIVE OS LOVMÆSSIGE ELLER STILTIENDE 

GARANTIER, SKAL ALLE SÅDANNE GARANTIER I DET OMFANG, DET ER TILLADT 

VED LOV, BEGRÆNSES, HVAD ANGÅR VARIGHED, TIL VARIGHEDEN AF DENNE 

UDTRYKKELIGE, BEGRÆNSEDE GARANTI OG TIL REPARATIONS- ELLER 

UDSKIFTNINGSSERVICE. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING 

AF, HVOR LÆNGE EN LOVMÆSSIG ELLER STILTIENDE GARANTI VARER, SÅ 

OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR DIG. 

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER 

FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIEN ELLER I 

HENHOLD TIL ANDEN JURIDISK TEORI. I VISSE JURISDIKTIONER FINDER 
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OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE ANVENDELSE VED ERSTATNINGSKRAV I 

FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER I FORBINDELSE 

MED ETHVERT LOVMÆSSIGT ANSVAR FOR FORSÆTLIGE ELLER GROFT 

UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UDELADELSER, SÅ OVENSTÅENDE 

UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR 

DIG. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSE FRA ELLER 

BEGRÆNSNING AF DIREKTE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ 

OVENSTÅENDE UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE 

ANVENDELSE FOR DIG. DETTE AFSNIT OM ”BEGRÆNSNINGER” GÆLDER IKKE 

FOR KUNDER I STORBRITANNIEN OG EU. 

 

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke, juridiske rettigheder. Du kan have yderligere 

rettigheder, der kan variere mellem de forskellige jurisdiktioner, og denne begrænsede garanti 

påvirker ikke sådanne rettigheder. 

 

Yderligere oplysninger 
 

Du kan finde teksterne om ’Kindle licensaftale og brugsbetingelser’, ’Etårig begrænset garanti' 

samt andre oplysninger om Kindle i andre sprogversioner på 

 

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

 

Hvis du har købt denne enhed i Storbritannien, kan du få flere oplysninger om Kindle på 

http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions. 

 

Patentmeddelelser 
 

Denne Kindle-enhed og/eller de metoder, der bruges i forbindelse med Kindle-enheden, kan 

være dækket af et eller flere patenter eller anmeldte patentansøgninger. 

 

MPEG Layer-3 audio afkodningsteknologi givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. 

 

Meddelelser om copyright og varemærker 

 
Amazon Kindle enhedssoftware, Amazon Kindle Quick Start Guide og Amazon Kindle User's 

Guide © 2004 - 2010 Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder 

forbeholdes. 

 

1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 

KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET og WHISPERSYNC er 

varemærker, der tilhører Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.  

 

Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, 

der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 
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Vocalizer
TM

 for Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer
TM

 og Nuance© er 

varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Nuance Communications, Inc. og/eller 

dennes licensgivere, og anvendes under licens. 

 

PDF-support på lokalsproget via Adobe® Reader®-teknologi. 

 

Indeholder iType
TM

 fra Monotype Imaging Inc. ”Monotype” er et varemærke, der tilhører 

Monotype Imaging Inc. og er registreret hos de amerikanske patent- og varemærkemyndigheder 

og kan ligeledes være registreret i visse jurisdiktioner. Monotype® The Monotype Corporation. 

 

Alle andre mærker, produktnavne, selskabsnavne, varemærker og servicemærker tilhører deres 

respektive ejere. 

 

 

 


