
 

 

Lisa B 

Tooteinfo 

Ohutuse ja vastavuse teave 

Kasutada vastutustundlikult. Vigastuste vältimiseks lugege läbi kõik juhised ja kogu 

ohutusteave  

 

 ETTEVAATUST! KUI OHUTUSJUHISEID EI JÄRGITA, SIIS VÕIB 

TULEMUSEKS OLLA TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖK VÕI TEISTSUGUNE 

VIGASTUS VÕI KAHJUSTUS.  

 



 

 

Kindle’i hooldamine 

 

Ärge kasutage Kindle’it või selle lisatarvikuid vihma käes, kraanikausside läheduses või teistes 

märgades kohtades. Vältige toidu või vedeliku sattumist oma Kindle’le. Kui teie seade saab 

märjaks, siis eemaldage kõik kaablid, lülitage traadita ühendus välja (valige suvand „Menu” ja 

valige „Turn Wireless Off”) ning oodake, kuni ekraanile tekib ekraanisäästur. Enne kui hakkate 

seadme taas-sisselülitamiseks lülitit kasutama, oodake kuni seade on täielikult ära kuivanud. 

Ärge püüdke oma Kindle’it kuivatada välise kütteallikaga, nagu näiteks mikrolaineahju, ahju või 

fööniga. Puhastage ekraan pehme lapiga. Vältige selle puhastamist kareda materjaliga. Kandes 

oma Kindle’it kas kotis või portfellis, hoidke kriimustuste vältimiseks ümbrise kaas kinni. 

 

Vältige Kindle'i kokkupuudet väga kõrgete või madalate temperatuuridega. Ärge jätke seda 

näiteks oma auto pakiruumi, kui väliskeskkonna temperatuur on väga madal või väga kõrge. 

 

Seadme hooldamine 

 
Kui teie seade vajab hooldamist, konsulteerige ainult Amazon.com'i volitatud personaliga, võttes 

meiega ühendust klienditoe abil. 

 

U. S. klienditoe e-post: kindle-cs-support@amazon.com 

U. S. klienditoe telefon: riigisiseselt: 1-866-321-8851 (tasuta); välismaalt helistades: 

1-206-266-0927 (kehtib tavaline telefonitariif) 

U. K. klienditoe e-post: kindle-support-uk@amazon.co.uk 

U. K. klienditoe telefon: riigisiseselt: 0800-496-2449 (toll free); välismaalt helistades: +44 

(0)800 496 2449 (kehtib tavaline telefonitariif) 

Klientidele teistes riikides: e-post: kindle-cs-support@amazon.com; Telefon: 1-206-266-0927 

(kehtib tavaline telefonitariif) 

Ebaõige hooldus võib muuta garantii kehtetuks. 

Aku ohutus 

 
Teie Kindle'i taaslaetavat akut tohib vahetada ainult volitatud teenusepakkuja. Akude kohta 

täiendava teabe saamiseks minge aadressile: http://www.amazon.com/kindleterms (U.S. ja muud 

riigid) või http://www.amazon.co.uk/kindleterms (U.K. kliendid). Laadige akut ainult 

temperatuuridel 0º-35º Celsiust (32º-95º Fahrenheiti). 

 

http://www.amazon.com/kindleterms


 

 

Ohutus kõrvaklappide kasutamisel 

 
Heli kuulamine suurel tugevusel pikema aja jooksul võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Selle 

probleemi vältimiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid: 

1. hoidke helitugevus madalana. 

2. vältige kauakestvat, pidevat kuulamist.  

3. kandke kõrvaklappe, mis isoleerivad soovitud heli taustamürast.  

 

Traadita ühenduse ohutus ja vastavus 

 
Lülitage Amazon Whispernet välja piirkondades, kus traadita võrgu kasutamine on keelatud, 

võib põhjustada häireid või on ohtlik. Mõne spetsiifilise olukorra kirjeldus on allpool. Üldiselt ei 

tohiks Kindle'it koos sisselülitatud Whispernetiga kasutada mitte kuskil, kus on keelatud 

mobiilseadme kasutamine.  

Lendamise ajal lülitage traadita side välja 

Et ennetada lennuki süsteemide võimalikku häirimist, on teil Ameerika Ühendriikide Föderaalse 

Lennuameti ja palljude teiste lennufirmade eeskirjade järgi oma traadita ühenduse teenuse 

kasutamiseks vaja pardasaatja luba. Kui teie traadita ühendus on välja lülitatud, saate oma 

Kindle'it lugemiseks kasutada, kui pardasaatja on kinnitanud, et elektrooniliste seadmete 

kasutamine on lubatud.  

Olge ettevaatlik teiste elektrooniliste seadmete läheduses 

 
Kindle tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku (RF) energiat ja kui seadet ei kasutata 

juhistest lähtuvalt, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides ja elektroonikaseadmete 

kasutamisel. Välised RF signaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt 

maandatud elektroonilisi kasutussüsteeme, meelelahutussüsteeme ja isiklikke 

meditsiiniseadmeid. Kuigi enamik kaasaegsetest elektroonikaseadmetest on varustatud väliste 

RF signaalide varjestusega, konsulteerige kahtluse korral tootjaga. Isiklike meditsiiniseadmete 

korral (nagu näiteks südamestimulaatorid ja kuulmisabid) konsulteerige oma arsti või seadme 

tootjaga, et määrata kindlaks, kas need on väliste RF signaalide eest piisavalt varjestatud. 

 

Sidehäirete minimeerimise võimalused 

 
Kui teie Kindle häirib raadio-või televisioonisignaalide vastuvõttu (mille saate kindlaks määrata, 

kui lülitate oma Kindle’i välja või sisse), võiksite proovida häireid parandada järgmistel viisidel: 

proovige raadio või televiisori vastuvõtuantenni ümberpaigutamist või mujale suunamist; 

pikendage vahemaad raadio või televiisori ja oma Kindle’i vahel; ühendage seadmed ja 

vastuvõtjad erinevatesse voolupistikutesse või konsulteerige abi saamiseks raadio või televiisori 

tootja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.  



 

 

 

Jälgige märke 

 
On kohti, kus RF signaalid võivad olla ohuallikaks, nagu näiteks tervishoiuasutustes ja 

ehitusplatsidel. Kui olete selles ebakindel, siis otsige märke, mis näitavad, et kahesuunalised 

raadiod või mobiiltelefonid peaksid olema välja lülitatud. 

 

FCC Vastavusdeklaratsioon mudelile numbriga D00901, FCC ID: XSX-1013 ja 

mudelile numbriga D00901, FCC ID: X7N-0610 

 

Seadmed vastavad FCC reeglite 15. osale. Kasutamise kohta kehtib kaks järgnevat tingimust: (1) 

Seade ei tohi tekitada kahjulikku interferentsi; ning (2) seade peab vastu võtma kõik leiduvad 

interferentsid, kaasa arvatud need, mis võivad põhjustada mittesoovitud operatsioone.  

 

Seadmeid on testitud ja leitud olevat vastavuses B-klassi digitaalseadme piirangutega, vastavalt 

FCC reeglite 15. osaga. Need piirangud on loodud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset 

kahjuliku interferentsi eest kodumajapidamises. Samas puudub garantii, et interferents iga 

paigalduse korral puudub. Muudatused või modifikatsioonid, mida piirangutele vastavuse eest 

vastutav osapool pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad muuta kasutaja õigust seadet 

kasutada. 

 

Seadmed vastavad FCC Raadiosageduse väljastamise juhistele ja on FCC sertifikaadiga vastavalt 

iga seadme tagaosal olevale FCC ID numbrile. 

 

Raadiosagedusenergia vallandumise energia alane teave mudeli numbriga D00901, FCC 

ID: XSX-1013 ja mudeli numbriga D00901, FCC ID: X7N-0610 kohta 

Kokkupuude raadiosageduse energiaga  
 

Teie Kindle on koostatud ja valmistatud selliselt, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide 

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC), Euroopa Liidu vastavate organite ja teiste riikide poolt 

määratud limiite raadiosagedusenergiaga kokkupuutele. Kindle’i SAR-teave on FCC failis ja 

leitav aadressilt http://www.fcc.gov/oet/ea/ “Display Grant” (Lubade näitamine) alajaotusest, 

kui otsite selle seadme FCC ID-d, mille leiate oma seadme tagaküljelt. 

EU vastavusavaldus 
 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 United States 

Vastavuskinnitus 

 

25 Juuni, 2010 

 
Meie, Amazon Fulfillment Services, Inc., kinnitame omal vastutusel, et toode: 



 

 

Toote nimi:   elektrooniline kuvamisseade 

Toote spetsifikatsioon:  WLAN 802.11 b/g 

Mudel:   D00901 

Vastab R&TTE 1999/5, artikkel 3 sisulistele nõuetele ning järgnevatele standarditele: 

 

1. Tervisohutus (R&TTE direktiivi Artikkel 3.1(a)) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

 EN62311: 2008/ FCC OET Punkt 65 Lisa C (Väljaanne 01-01) 

2. Ohutus (R&TTE direktiiv, artikkel 3.1(a)) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

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

3. Elektromagnetiline vastavus (R&TTE direktiivi artikkel 3.1 (b)) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

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

4. Raadiosagedus spektri kasutus (R&TTE direktiivi artikkel 3.2) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

 EN 300 328 V1.7.1 

 

Kõik testide tulemused on ülevaadatud ja positiivse heakskiidu saanud järgnevatelt volitatud 

asutustelt: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany 

 

Identifitseerimismärk: 0700 (Volitatud asutus) CE(!)  

Ülal toodud seadmete kohta käiv tehnilist dokumentatsiooni säilitatakse: 

Amazon EU Sàrl, 

Of 5 Rue Plaetis, L-2338 Lucembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 

 



 

 

Volitatud isik: 

 

Nimi: Russell Grandinetti 

Ametinimetus: asepresident 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 United States 

Vastavuskinnitus 

25 Juuni, 2010 

 

Meie, Amazon Fulfillment Services, Inc., kinnitame omaenda vastutusel, et antud toode: 

 

Toote nimi:   elektrooniline kuvamisseade 

Toote spetsifikatsioon:  WLAN 802.11 b/g 

GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

WCDMA Band I/II/V 

Mudel:   D00901 

Vastab R&TTE 1999/5, artikkel 3 sisulistele nõuetele ning järgnevatele standarditele: 

 

1. Tervisohutus (R&TTE direktiivi Artikkel 3.1(a)) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

 EN62311: 2008/ FCC OET Punkt 65 Lisa C (Väljaanne 01-01) 

2. Ohutus (R&TTE direktiiv, artikkel 3.1(a)) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

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



 

 

3. Elektromagnetiline vastavus (R&TTE direktiivi artikkel 3.1 (b)) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

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

4. Raadiosagedus spektri kasutus (R&TTE direktiivi artikkel 3.2) 

Kehtiv(ad) standard(id): 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1/ -2 V3.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

 

Kõik testide tulemused on üle vaadatud ja positiivse heakskiidu saanud järgnevatelt volitatud 

asutustelt: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany 

 

Identifitseerimismärk: 0700 (Volitatud asutus) CE(!)  

Ülal toodud seadme kohta käiv tehnilist dokumentatsiooni säilitatakse: 

Amazon EU Sàrl, 

Of 5 Rue Plaetis, L-2338 Lucembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 

 

Volitatud isik: 

 

Nimi: Russell Grandinetti 

Ametinimetus: asepresident 

 



 

 

Lisainformatsioon Kindle kasutajatele väljaspool USA-d ja UK-d 

 

Lisainformatsiooni Kindle kasutajatele väljaspool USA-d ja UK-d leiate sellelt aadressilt: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

Kindle’i ringlussevõtt ettenähtud viisil 

 

Mõningates piirkondades on teatud elektroonikaseadmetest vabanemine reguleeritud. 

Veenduge, et vabanete Kindle’ist või saadate selle ringlussevõttu oma kohalikke seadusi ja 

määrusi järgides. Kindle ringlussevõtu teavet leiab aadressilt: 

USA kliendid: http://www.amazon.com/kindle-recycling. 

UK kliendid: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

 

UL sertifikaadi number 

Selle Kindle’i mudeli UL sertifikaadi number on seadme tagaküljel.  

Toote spetsifikatsioonid 

Mudeli number — D00901 

Ekraan — 6” diagonaaliga ekraan, 600 x 800 pikslit, 16-tasemega halliskaala.  

Suurus — 190mm x 123mm x 8.5mm. 

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

Mälu — 4GB sisemist mälu, millest umbes 3GB on kasutajale kättesaadav. 

Heli — 3,5mm kõrvaklappide pistik, sisseehitatud stereokõlarid, sisseehitatud mikrofon. 

Mikrofon ei ole aktiveeritud kuid paigaldatud tulevaste kasutusvõimaluste tarbeks. 

Toide — AC toiteadapter ja taaslaetav liitium-polümeeraku. 

Ühenduvus — USB 2.0 (mikro-B ühendus). HSDPA/GSM traadita side modem rahvusvahelise 

traadita ühendusega Kindle’ites. 

Kasutustemperatuur — 0°C kuni 35°C. 

Hoiustamistemperatuur — -10°C kuni 45°C. 

Wi-Fi – 802.11b või 802.11g 



 

 

 

Amazon.com Kindle’i litsentsileping ja kasutustingimused* 

See on leping teie ja Amazon Digital Services Inc. vahel (koos tema tütarettevõtetega, 

„Amazon” ehk „meie” vahel). Palun lugege enne Kindle’i või igasuguse lugemisseadme või 

digitaalsisu kasutamist läbi käesolev Amazon.com Kindle’i litsentsileping ja kasutustingimused, 

Amazon.com’i privaatsusavaldus aadressil www.amazon.com/privacy ning muud Amazon.com 

veebilehel ja Kindle Store’is avaldatud asjassepuutuvad reeglid, tingimused ja avaldused 

(kokkuvõtvalt „leping”). Kindle’it, igasugust lugemisaplikatsiooni või digitaalsisu kasutades 

nõustute käesoleva lepingu tingimustega. Kui te ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega siis ei 

tohi te kasutada Kindle’it, igasugust lugemisaplikatsiooni, igasugust digitaalsisu või teenust; ning 

te võite Kindle tagastada makstud raha vastu asjassepuutuvatele tagastusreeglitele vastavalt. 

*Amazon.co.uk kliendid peaksid lähtuma Amazon.co.uk Kindle’i litsentsilepingust ja 

kasutamistingimustest, ära toodud allpool kui „AMAZON.CO.UK KINDLE’I 

LITSENTSILEPING JA KASUTUSTINGIMUSED**”. Teistes keeltes leiate selle lepingu 

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

Käesolevas lepingu raames on järgmised terminid: 

„Sisupakkuja” tähendab osapoolt, kes pakub digitaalsisu Kindle Store’is, mida võidakse kasutada 

kolmandate osapoolte poolt. 

„Digitaalsisu” tähendab digitaliseeritud elektroonilist sisu nagu raamatud, ajalehed, ajakirjad, 

päevikud, blogid, RSS edastused, mängud ja muu staatiline või interaktiivne elektrooniline sisu.  

„Kindle” tähendab meie mobiilset elektroonilist seadet. 

„Kindle’i pood” tähendab meie poodi, läbi mille võite osta digitaalsisu või muid meie või 

kolmandate osapoolte pakutud tooteid ning hallata oma digitaalsisu ja kasutajaseadeid. 

„Muu seade” tähendab arvutit või mõnda muud seadet peale Kindle’i, millel olete autoriseeritud 

lugemisaplikatsiooni kasutama. 

„Perioodika” tähendab digitaalsisu, millele ligipääs on tellimispõhine, nagu elektroonilised 

ajalehed, ajakirjad, päevikud, blogid ja muu tellimispõhine sisu. 

„Lugemisaplikatsioon” tähendab meie poolt pakutud tarkvara (sh kõik sellele tarkvarale tehtud 

täiendused/uuendused), mis lubab kasutajal digitaalsisu osta, alla laadida, sirvida ja või kasutada 

mõnel muul seadmel. 

„Teenus” tähendab traadita ühendust, mida meie Kindle’i kasutajatele pakume, digitaalsisu 

pakkumist, tarkvara, kliendituge ja teisi teenuseid mida meie Kindle’i ja lugemisaplikatsiooni 

kasutajatele pakume, samuti tingimusi ja nõudeid, mille raames meie igat eelloetletutest pakume. 



 

 

„Tarkvara” tähendab Lugemisaplikatsioone ja kogu Kindle’il leiduvat tarkvara (sh kõik sellele 

tarkvarale tehtud täiendused/uuendused) ning kogu asjakohast dokumentatsiooni mille teile 

kättesaadavaks teeme. 

Digitaalsisu 

Digitaalsisu kasutamine. Kui olete digitaalsisu alla laadinud ja tasunud kõik vastavad tasud (sh 

kõik rakendatavad maksud) annab sisu pakkuja teile mitte-eksklusiivse õiguse vaadata, kasutada 

ja kuvada vastavat digitaalsisu piiramatu arvu kordi, üksnes Kindle’i lugemisaplikatsiooniga või 

muul lubatud viisil teenuse osana, üksnes Kindle’i poes määratud hulgal Kindle’itel või muudel 

seadmetel, ning üksnes teie isiklikul, mittekaubanduslikul otstarbel. Digitaalsisu on teile 

sisupakkuja poolt litsentseeritud, mitte müüdud. Sisupakkuja võib avaldada täiendavaid 

digitaalsisu kohta käivaid tingimusi Kindle’i poes. Need tingimused on samuti kehtivad kuid 

käesolev leping on ülimuslik kui peaks esinema vasturääkivusi. Osa digitaalsisu, näiteks 

perioodika, ei pruugi olla kättesaadav läbi lugemisaplikatsioonide.  

Piirangud. Kui pole sätestatud vastupidist, siis te ei tohi müüa, rentida, liisida, turustada, esitada, 

all-litsentsida või muud moodi loovutada digitaalsisu või selle mis tahes osa mis tahes õigusi 

kolmandatele isikutele ja te ei tohi digitaalsisult eemaldada või muuta omaniku mis tahes 

avaldusi või silte. Lisaks ei tohi te digitaalsisu kaitsvatest turvalisusfunktsioonidest ümber 

minna, neid muuta, maha võtta või vältida. 

Perioodika. Oma tellimust saate tühistada Kindle’i poe tühistamisreegiltele vastavalt; Meie 

võime tellimuse lõpetada oma äranägemise järgi, kui näiteks perioodika väljaanne pole enam 

kättesaadav. Kui meie lõpetame tellimuse enne perioodi lõppemist, siis tagastame teile 

proportsionaalse summa. Meie jätame endale õiguse aeg-ajalt muuta tellimustingimusi ja tasusid, 

mis hakkavad kehtima järgmise tellimisperioodi algusest.  

Traadita ühendus 

Traadita ühenduse kasutamine. Kindle kasutab traadita ühendust lubamaks teil osta ja alla 

laadida digitaalsisu Kindle’i poest. Üldiselt ei võta me sellise traadita ühenduse kasutamise eest 

tasu. Kindle võib kasutada traadita ühendust võimaldamaks teil kasutada teisi teenuseid, mille 

eest võime nõuda tasu, nagu isiklike failide allalaadimine ning tellimused kui viibite teises riigis. 

Antud tasud ja tingimused nende teenuste kasutamiseks leiduvad Kindle’i poes ning võivad aeg-

ajalt muutuda. Kui teie Kindle kasutab kolmanda osapoole teenuseid nagu Wi-Fi teenused võib 

kolmas osapool teilt nende teenuste kasutamise eest tasu nõuda. 

Teie teguviis. Meie poolt pakutud traadita ühendust võite kasutada ainult seoses teenusega.. Teil 

ei ole lubatud kasutada traadita ühendust ühekski muuks otstarbeks. 

Kättesaadavus. Kui teie Kindle asub piirkonnas, mis ei võimalda traadita ühendust ei pruugi te 

saada kasutada osa või kõiki teenustest. Meie ei vastuta traadita ühenduse puudumise eest teie 



 

 

Kindle puhul või ühegi sellega seonduva teenuse kasutusvõimaluse kadumise eest. Sündmused, 

mille üle meil puudub piisav kontroll mõistlikkuse piires (nagu muutused traadita 

teenusepakkujate teenustes või tingimustes) võivad mõjutada tingimusi ja asjaolusid, mil meie 

pakume traadita ühendust, ning võivad viia nende tingimuste muutumise või teie Kindle’i 

traadita ühenduse püsiva muutuse või kaotuseni. 

Seade ja tarkvara  

 
Tarkvara kasutamine. Tarkvara tohib kasutada ainult Kindle’il või läbi lugemisaplikatsiooni 

muul seadmel.. Tarkvara ühte osa ei tohi ülejäänud tarkvarast eraldada, kui seda soovitakse 

kasutada teisel seadmel või arvutil. Tarkvara ei tohi üle kanda teise seadmesse või arvutisse, kui 

seda soovitakse seal kasutada ning seda või selle mis tahes osa ei tohi kasutada üle võrgu, ja 

tarkvara tervikuna või tarkvara osa ei tohi müüa, rentida, liisida, turustada või all-litsentsida või 

teistmoodi mis tahes tarkavaraõigusi üle anda. Osale kolmanda osapoole tarkvarale või 

materjalidele Kindle’il kehtivad täiendavad tingimused, mis on ülimuslikud vastuolude puhul 

käesoleva lepinguga. Täiendavat informatsiooni leiate „Kindle Settings menu”, „Legal Section” 

alt. 

 

Automaatsed uuendused. Selleks, et tarkvara värskena hoida, võib Amazon automaatselt teie 

Kindle’i või muu seadme tarkvarale uuendusi/täiendusi pakkuda. 

 

Keelatud on pöördkonstrueerimine, dekompileerimine, demonteerimine või 

möödaminemine. Te ei või muuta, pöördkonstrueerida, dekompileerida, või demonteerida 

Kindle’it või tarkvara, kas tervenisti või osaliselt luua mis tahes tarkvarast või tarkvaral 

põhinevalt väljatöötatud töid või muuta või modifitseerida Kindle’i või tarkvara mis tahes 

funktsioone või kaitsemehhanisme või neid eirata või mis tahes mehhanisme, mis on jooksvalt 

tarkvaraga ühenduses, näiteks Kindle’i või tarkvara mis tahes digiõiguste halduse 

funktsionaalsuste muutes või asendades.  

 

Üldine 

 

Seadustele vastavus ja õiguste reserveerimine. Te olete kohustatud kasutama Kindle’it, 

tarkvara, teenuseid ja digitaalsisu vastavuses kõigi rakenduvate seadustega. Ei Kindle’i müük või 

edastamine teile ega tarkvara või digitaalsisu teile litsentseerimine ei anna teile õigusi või 

omandust Amazoni või selle varustajate või teiste sisupakkujate ühegi intellektuaalomandi üle. 

Kõik litsentsid on mitte-eksklusiivsed ja kõik õigused, mida käesolev leping selgesõnaliselt ei 

anna, kuuluvad Amazonile ja teistele sisupakkujatele. 

 

Ekspordimäärused. Kohustute järgima kõiki kohaseid ekspordi ja taasekspordi piiranguid ja 

määrusi ja mitte üle kandma või julgustama, abistama või volitama Kindle’i, digitaalsisu või 

tarkvara ülekandmist keelualusesse riiki või muul viisil rikkuma piiranguid ja määrusi. 

 



 

 

Saadud teave. Tarkvara edastab Amazonile teavet teie seadmest ja Kindle’i ning teenuse 

koostoimest (nagu näiteks kasutatav mälu, seesoldud aeg, logifailid ja signaali tugevus). 

Tarkvara edastab Amazonile samuti ka teie Kindle’i ja muude seadmete digitaalsisuga seotud 

infot ja teavet teie selle kasutamisest (nagu näiteks viimane loetud leht ja sisu arhiveerimine). 

Teie lisatud märkused, järjehoidjad, esiletõstmised või sarnased märgistused, mida te Kindle’it 

või lugemisaplikatsiooni kasutades teete ja muu informatsioon, mida annate, võidakse salvestada 

teie elukohariigist väljaspool asuvates serverites. Kõikvõimalik meieni jõudev teave allub 

Amazon.com privaatsusavaldusele, mis asub www.amazon.com/privacy.. 

Teistele jagatav informatsioon. Te olete vastutav kogu Kindle’i või lugemisaplikatsiooni 

kasutamisel teistele jagatava informatsiooni eest 

Patendid. Kindle, tarkvara ja teenus ja/või seoses ükskõik millega eelnevaist kasutatavad 

meetodid võivad olla kaetud ühe või mitme patendi või poolelioleva patenditaotlusega.  

Teenuse muudatused. Meie võime muuta, peatada või katkestada teenusepakkumist, osaliselt 

või tervikuna, igal ajal. 

Katkestamine. Selle lepinguga kaasnevad õigused peatatakse koheselt, kui te rikute lepingu mis 

tahes tingimust. Sellise katkestamise korral peate koheselt lõpetama tarkvara igasuguse 

kasutamise ja Amazon võib koheselt tühistada teie juurdepääsu teenusele või digitaalsisule, ilma 

mis tahes tasude hüvitamiseta. Amazoni suutmatus nõuda või sundida teilt lepingu ranget 

järgimist ei tähenda mingisuguste õiguste loovutamist. 

Garantiidest loobumine. TEENUSE, KINDLE’I, KINDLE’I POE, DIGITAALSISU JA 

TARKVARA KASUTAMINE LEIAB ASET TEIE ENDA RIISIKOL. VÄLJA ARVATUD 

ÜHE AASTA PIKKUSE PIIRATUD KINDLE’I GARANTII PUHUL. AMAZONI VÕI 

VOLITATUD EDASIMÜÜJA MITTE ÜKSKI SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI 

SOOVITUS EI LOO GARANTIID NING TEENUS, KINDLE, KINDLE POOD, 

DIGITAALSISU JA TARKVARA PAKUTAKSE SELLISENA, NAGU NAD ON, KOOS 

KÕIKIDE VIGADE JA ILMA IGASUGUSE GARANTIITA NING AMAZON, TEMA 

TARNIJAD, LITSENTSIJAD JA TEISED SISUPAKKUJAD LOOBUVAD KÕIKIDEST 

GARANTIIDEST, OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, NAGU KAUDSETEST MÜÜDAVUSE 

GARANTIIDEST, SOBIVUSEST VASTAVAKS OTSTARBEKS, TÄPSUSEST, VAIKSEST 

KASUTAMISEST JA KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISTEST. 

TEATUD JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI VÕIMALDA KAUDSETEST 

GARANTIIDEST LOOBUMIST. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE KOHTA, SIIS 

EI TARVITSE MÕNED VÕI KÕIK ÜLALMAINITUD LOOBUMISED, ERANDID JA 

PIIRANGUD TEILE KEHTIDA JA TEIL VÕIB OLLA TÄIENDAVAID ÕIGUSI. 

Garantii piiratus. SEADUSE LUBATAVUSE ULATUSES EI VASTUTA AMAZON, TEMA 

TARNIJAD, TEMA LITSENTSIJAD JA TEISED SISUPAKKUJAD JUHUSLIKE VÕI 



 

 

PÕHJUSLIKE KAHJUSTUSTE EEST, MIS TAHES SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE 

GARANTII RIKKUMISE EEST, LEPINGU RIKKUMISE EEST, HOOLIMATUSE EEST, 

RANGE KOHUSTUSE VÕI MIS TAHES MUU KINDLE’I, MUUDE SEADMETE, 

KINDLE’I POE, DIGITAALSISU VÕI TARKVARAGA SEOTUD SEADUSTEOORIA EEST, 

NAGU MIS TAHES KAHJUD, MIS TULENEVAD KASUMI, TULU, ANDMETE KADUDE 

VÕI KINDLE’I , MUUDE SEADMETE, KINDLE’I POE, DIGITAALSISU VÕI TARKVARA 

VÕI NENDEGA SEONDUVA TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI KUI AMAZONILE ON 

SELLISTEST KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEATATUD. IGAL JUHUL PIIRDUB 

AMAZONI JA TEISTE SISUPAKKUJATE KOGU VASTUTUS SELLE LEPINGU JÄRGI 

IGASUGUSE DIGITAALSISU OSTMISEGA SEOTUD NÕUETE SUHTES ANTUD 

DIGITAALSISU EEST TEIE POOLT MAKSTUD REAALSE SUMMAGA NING 

IGASUGUSTE MUUDE NÕUETE PUHUL TEIE POOLT KINDLE’I EEST MAKSTUD 

REAALSE SUMMAGA. TEATUD JURISDIKTSIOONIDE SEADUSED EI VÕIMALDA 

JUHUSLIKKE VÕI PÕHJUSLIKKE KAHJUSID VÄLJA ARVATA VÕI PIIRATA. KUI 

NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE KOHTA, SIIS EI TARVITSE MÕNED VÕI KÕIK 

ÜLALMAINITUD ERANDID VÕI PIIRANGUD TEILE KEHTIDA JA TEIL VÕIB OLLA 

TÄIENDAVAID ÕIGUSI. 

Ülimuslik seadus. USA Washingtoni osariigi seadused, mitte arvesse võttes seaduste konfliktide 

põhimõtteid, reguleerivad seda lepingut ning teie ja Amazoni vahel mis tahes tekkivaid 

võimalikke vaidlusi. 

Vaidlused. Igasugused sellest lepingust tulenevad või sellega ükskõik millisel moel seotud 

olevad vaidlused, milles esitatud hüvitamist nõutud kogukahju ühe või mitme osapoole peale 

ületab 7500 USA dollari piiri, lahendatakse ükskõik millises King County, Washington, USA 

osariiklikus või föderaalses kohtus ning te nõustute erandliku kohtualluvuse ja kohtumõistmisega 

nendes kohtutes. 

USA valitsuse õigused. Tarkvara, teenus ja digitaalsisu on esitatud USA valitsusele kui 

„müügiartiklid”, „tulunduslik arvutitarkvara”, „arvuti tarkvara äriline dokumentatsioon” ja 

„tehnilised andmed”, nii nagu need USA Föderaalne hangete määrus ja USA kaitse föderaalse 

hangete määruse lisa, samade õiguste ja piirangutega, mida tavaliselt lõppkasutajatele pakutakse.  

Terviklik leping ja eraldatavus. Käesolev leping kujutab endast tervet lepingut meie ja teie 

vahel, mis puudutab Kindle’i, digitaaalsisu, tarkvara ja teenust, ning see leping asendab kõik 

antud teemasse puutuvad eelnevad arusaamad.Kui selle lepingu mis tahes tingimus muutub 

kehtetuks, õigustühiseks või pole mõnel teisel põhjusel täitmisele pööratav, siis see osa 

eraldatakse ja see ei mõjuta ülejäänud tingimuste kehtivust või täitmisele pööramist.  

Muudatus. Meie võime muuta selle lepingu mis tahes tingimusi oma äranägemise järgi, 

postitades uuendatud tingimused Kindle’i poodi või Amazon.com veebilehele. Kui jätkate 



 

 

Kindle’i, digitaalsisu, teenuse või tarkvara kasutamist pärast sellise muudatuse sisseviimise 

kuupäeva, siis tähendab see teie nõusolekut muudatusettepaneku suhtes. 

Kontaktteave. Selle lepinguga seotud küsimuste asjus palun võtke Amazoniga ühendust e-posti 

teel: kildleterms@amazon.com.  

Et saada abi oma Kindle’i, Lugemisaplikatsiooni, teenuse või muude probleemide osas, võtke 

palun ühendust Klienditeenindusega e-maili: kindle-cs-support@amazon.com või telefoni 1-866-

321-8851 (USA-s tasuta) teel või numbril 1-206-266-0927 (tasuline) väljaspool USA-d. 

(lepingu lõpp) 

UK Kliendid 

Amazon.com Kindle’i litsentsileping ja kasutustingimused* 

See on leping teie ja Amazon EU S.a.r.l-i vahel (koos tema tütarettevõtetega, „Amazon” ehk 

„meie” vahel). Palun lugege enne Kindle’i või igasuguse lugemisseadme või digitaalsisu 

kasutamist läbi käesolev Amazon.co.uk Kindle’i litsentsileping ja kasutustingimused, 

Amazon.co.uk privaatsusavaldus aadressil www.amazon.com/privacy ning muud 

Amazon.com.uk veebilehel ja Kindle Store’is avaldatud asjassepuutuvad reeglid, tingimused ja 

avaldused (kokkuvõtvalt „leping”). Kindle’it, igasugust lugemisseadet või digitaalsisu kasutades 

nõustute käesoleva lepingu tingimustega. Kui te ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega siis ei 

tohi te kasutada Kindle’it, igasugust lugemisseadet, igasugust digitaalsisu või teenust; ning te 

võite Kindle tagastada makstud raha vastu asjassepuutuvatele tagastusreeglitele vastavalt. 

**Amazon.com-i kliendid peaksid lähtuma Amazon.com Kindle’i litsentsilepingust ja 

kasutamistingimustest, ära toodud ülal kui „AMAZON.COM KINDLE’I LITSENTSILEPING 

JA KASUTUSTINGIMUSED”. 

Käesolevas lepingu raames on järgmised terminid: 

„Sisupakkuja” tähendab osapoolt, kes pakub digitaalsisu Kindle Store’is, mida võidakse kasutada 

kolmandate osapoolte poolt. 

„Digitaalsisu” tähendab digitaliseeritud elektroonilist sisu nagu raamatud, ajalehed, ajakirjad, 

päevikud, blogid, RSS edastused, mängud ja muu staatiline või interaktiivne elektrooniline sisu.  

„Kindle” tähendab meie mobiilset elektroonilist seadet. 

„Kindle’i pood” tähendab meie poodi, läbi mille võite osta digitaalsisu või muid meie või 

kolmandate osapoolte pakutud tooteid ning hallata oma digitaalsisu ja kasutajaseadeid. 

„Muu seade” tähendab arvutit või mõnda muud seadet peale Kindle’i, millel olete autoriseeritud 

lugemisaplikatsiooni kasutama. 



 

 

„Perioodika” tähendab digitaalsisu, millele ligipääs on tellimispõhine, nagu elektroonilised 

ajalehed, ajakirjad, päevikud, blogid ja muu tellimispõhine sisu. 

„Lugemisaplikatsioon” tähendab meie poolt pakutud tarkvara (sh kõik sellele tarkvarale tehtud 

täiendused/uuendused), mis lubab kasutajal digitaalsisu osta, alla laadida, sirvida ja või kasutada 

mõnel muul seadmel. 

„Teenus” tähendab traadita ühendust, mida meie Kindle’i kasutajatele pakume, digitaalsisu 

pakkumist, tarkvara, kliendituge ja teisi teenuseid mida meie Kindle’i ja lugemisaplikatsiooni 

kasutajatele pakume, samuti tingimusi ja nõudeid, mille raames meie igat eelloetletutest pakume. 

„Tarkvara” tähendab lugemisaplikatsioone ja kogu Kindle’il leiduvat tarkvara (sh kõik sellele 

tarkvarale tehtud täiendused/uuendused) ning kogu asjakohast dokumentatsiooni mille teile 

kättesaadavaks teeme. 

Digitaalsisu 

Digitaalsisu kasutamine. Kui olete digitaalsisu alla laadinud ja tasunud kõik vastavad tasud (sh 

kõik rakendatavad maksud) annab sisu pakkuja teile mitte-eksklusiivse õiguse vaadata, kasutada 

ja kuvada vastavat digitaalsisu piiramatu arvu kordi, üksnes Kindle’i lugemisaplikatsiooniga või 

muul lubatud viisil teenuse osana, üksnes Kindle’i poes määratud hulgal Kindle’itel või muudel 

seadmetel, ning üksnes teie isiklikul, mittekaubanduslikul otstarbel. Digitaalsisu on teile 

sisupakkuja poolt litsentseeritud, mitte müüdud. Sisupakkuja võib avaldada täiendavaid 

digitaalsisu kohta käivaid tingimusi Kindle’i poes. Need tingimused on samuti kehtivad kuid 

käesolev leping on ülimuslik kui peaks esinema vasturääkivusi. Osa digitaalsisu, näiteks 

perioodika, ei pruugi olla kättesaadav läbi lugemisaplikatsioonide.  

Piirangud. Kui pole sätestatud vastupidist, siis te ei tohi müüa, rentida, liisida, turustada, esitada, 

all-litsentsida või muud moodi loovutada digitaalsisu või selle mis tahes osa mis tahes õigusi 

kolmandatele isikutele ja te ei tohi digitaalsisult eemaldada või muuta omaniku mis tahes 

avaldusi või silte. Lisaks ei tohi te digitaalsisu kaitsvatest turvalisusfunktsioonidest ümber 

minna, neid muuta, maha võtta või vältida. 

Perioodika. Oma tellimust saate tühistada Kindle’i poe tühistamisreegiltele vastavalt; Meie 

võime tellimuse lõpetada oma äranägemise järgi, kui näiteks perioodika väljaanne pole enam 

kättesaadav. Kui meie lõpetame tellimuse enne perioodi lõppemist, siis tagastame teile 

proportsionaalse summa. Meie jätame endale õiguse aeg-ajalt muuta tellimustingimusi ja tasusid, 

mis hakkavad kehtima järgmise tellimisperioodi algusest.  

Traadita ühendus 

Traadita ühenduse kasutamine. Kindle kasutab traadita ühendust lubamaks teil osta ja alla 

laadida digitaalsisu Kindle’i poest. Üldiselt ei võta me sellise traadita ühenduse kasutamise eest 



 

 

tasu. Kindle võib kasutada traadita ühendust võimaldamaks teil kasutada teisi teenuseid, mille 

eest võime nõuda tasu, nagu isiklike failide allalaadimine ning tellimused kui viibite teises riigis. 

Antud tasud ja tingimused nende teenuste kasutamiseks leiduvad Kindle’i poes ning võivad aeg-

ajalt muutuda. Kui teie Kindle kasutab kolmanda osapoole teenuseid nagu Wi-Fi teenused võib 

kolmas osapool teilt nende teenuste kasutamise eest tasu nõuda. 

Teie teguviis. Meie poolt pakutud traadita ühendust võite kasutada ainult seoses teenusega.. Teil 

ei ole lubatud kasutada traadita ühendust ühekski muuks otstarbeks. 

Kättesaadavus. Kui teie Kindle asub piirkonnas, mis ei võimalda traadita ühendust ei pruugi te 

saada kasutada osa või kõiki teenustest. Meie ei vastusta traadita ühenduse puudumise eest teie 

Kindle puhul või ühegi sellega seonduva teenuse kasutusvõimaluse kadumise eest. Sündmused, 

mille üle meil puudub piisav kontroll (nagu muutused traadita teenusepakkujate teenustes või 

tingimustes) võivad mõjutada tingimusi ja asjaolusid, mil meie pakume traadita ühendust, ning 

võivad viia nende tingimuste muutumise või teie Kindle’i traadita ühenduse püsiva muutuse või 

kaotuseni. 

Seade ja tarkvara  

Tarkvara kasutamine. Tarkvara tohib kasutada ainult Kindle’il või läbi lugemisaplikatsiooni 

muul seadmel.. Tarkvara ühte osa ei tohi ülejäänud tarkvarast eraldada, kui seda soovitakse 

kasutada teisel seadmel või arvutil. Tarkvara ei tohi üle kanda teise seadmesse või arvutisse, kui 

seda soovitakse seal kasutada ning seda või selle mis tahes osa ei tohi kasutada üle võrgu, ja 

tarkvara tervikuna või tarkvara osa ei tohi müüa, rentida, liisida, turustada või all-litsentsida või 

teistmoodi mis tahes tarkavaraõigusi üle anda. Osale kolmanda osapoole tarkvarale või 

materjalidele Kindle’il kehtivad täiendavad tingimused, mis on ülimuslikud vastuolude puhul 

käesoleva lepinguga. Täiendavat informatsiooni leiate „Kindle Settings menu”, „Legal Section” 

alt. 

Automaatsed uuendused. Selleks, et tarkvara värskena hoida, võib Amazon automaatselt teie 

Kindle’i või muu seadme tarkvarale uuendusi/täiendusi pakkuda. 

Keelatud on pöördkonstrueerimine, dekompileerimine, demonteerimine või 

möödaminemine. Te ei või (i)muuta, pöördkonstrueerida või demonteerida Kindle’it või 

tarkvara, kas tervenisti või osaliselt (ii) dekompileerida tarkvara tervenisti või osaliselt (välja 

arvatud ulatuses, milles seda õigust ei ole seaduse järgi võimalik ära võtta või piirata ning ka sel 

juhul ainult siis kui Amazoni selgesõnalist nõusolekut on küsitud ja seda pole saadud) või (iii) 

luua mis tahes tarkvarast või tarkvaral põhinevalt väljatöötatud töid või vältida, muuta, 

kõrvaldada või rikkuda või möödaminna mis Kindle’i või tarkvara või tarkvaraga jooksvalt 

ühenduses olevat mis tahes tarkvara mis tahes funktsioone/funktsioonidest või 

kaitsemehhanisme/kaitsemehhanismidest, näiteks Kindle’i või tarkvara mis tahes digiõiguste 

halduse funktsionaalsust muutes või asendades.  



 

 

Üldine 

Seadustele vastavus ja õiguste reserveerimine. Te olete kohustatud kasutama Kindle’it, 

tarkvara, teenuseid ja digitaalsisu vastavuses kõigi rakenduvate seadustega. Ei Kindle’i müük või 

edastamine teile ega tarkvara või digitaalsisu teile litsentseerimine ei anna teile õigusi või 

omandust Amazoni või selle varustajate või teiste sisupakkujate ühegi intellektuaalomandi üle. 

Kõik litsentsid on mitte-eksklusiivsed ja kõik õigused, mida käesolev leping selgesõnaliselt ei 

anna, kuuluvad Amazonile ja teistele sisupakkujatele. 

 

Ekspordimäärused. Kohustute järgima kõiki kohaseid ekspordi ja taasekspordi piiranguid ja 

määrusi ja mitte üle kandma või julgustama, abistama või volitama Kindle’i, digitaalsisu või 

tarkvara ülekandmist keelualusesse riiki või muul viisil rikkuma piiranguid ja määrusi. 

 

Saadud teave. Tarkvara edastab Amazonile teavet teie seadmest ja Kindle’i ning teenuse 

koostoimest (nagu näiteks kasutatav mälu, seesoldud aeg, logifailid ja signaali tugevus). 

Tarkvara edastab Amazonile samuti ka teie Kindle’i ja muude seadmete digitaalsisuga seotud 

infot ja teavet teie selle kasutamisest (nagu näiteks viimane loetud leht ja sisu arhiveerimine). 

Teie lisatud märkused, järjehoidjad, esiletõstmised või sarnased märgistused, mida te Kindle’it 

või lugemisaplikatsiooni kasutades teete ja muu informatsioon, mida annate, võidakse salvestada 

teie elukohariigist väljaspool asuvates serverites. Kõikvõimalik meieni jõudev teave allub 

Amazon.com privaatsusavaldusele, mis asub www.amazon.co.uk Privacy Notice. Euroopa 

Majanduspiirkonnast välja edastatavad isiklikud andmed, kui neid peaks olema, edastatakse 

vastavalt Amazon.co.uk privaatsusavaldusele, mis asub aadressil www.amazon.co.uk/privacy, 

ning vastavaid andmekaitse seadusi järgides. 

 

Teistele jagatav informatsioon. Te olete vastutav kogu Kindle’i või lugemisaplikatsiooni 

kasutamisel teistele jagatava informatsiooni eest. 

 

Patendid. Kindle, tarkvara ja teenus ja/või seoses ükskõik millega eelnevaist kasutatavad 

meetodid võivad olla kaetud ühe või mitme patendi või poolelioleva patenditaotlusega.  

 

Teenuse muudatused. Meie võime muuta, peatada või katkestada teenusepakkumist, osaliselt 

või tervikuna, igal ajal. 

 

Katkestamine. Selle lepinguga kaasnevad õigused peatatakse koheselt, kui te rikute lepingu mis 

tahes tingimust. Sellise katkestamise korral peate koheselt lõpetama tarkvara igasuguse 

kasutamise ja Amazon võib koheselt tühistada teie juurdepääsu teenusele või digitaalsisule, ilma 

mis tahes tasude hüvitamiseta. Amazoni suutmatus nõuda või sundida teilt lepingu ranget 

järgimist ei tähenda mingisuguste õiguste loovutamist. 

 

Vastutusest vabastamine. AMAZON EI VASTUTA: (A) KAHJUDE EEST, MIDA EI 

OLNUD MÕISTLIKKUSE PIIRIDES VÕIMALIK ETTE NÄHA EI TEIL EGA AMAZONIL 

HETKEL, MIL TE OSTSITE (VASTAVALT KAS) KINDLE’I, DIGITAALSISU VÕI 

TARKVARA; (B) KAHJUDE EEST, MIS EI TULENENUD ÜHESTKI AMAZONI 

POOLSEST LEPINGULISTE KOHUSTUSTE RIKKUMISEST VÕI 

TÄITMATAJÄTMISEST; NING (C) MIS TAHES ÄRILISE KAHJU VÕI MUUDE 

KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD TEENUSE, KINDLE’I, KINDLE’I POE, 



 

 

DIGITAALSISU VÕI TARKVARA KASUTAMISEST ÄRILISTEL EESMÄRKIDEL VÕI 

TEIEPOOLSEST KINDLE’I, KINDLE’I POE, DIGITAALSISU VÕI TARKVARA 

KASUTAMISEST KÄESOLEVAS LEPINGUS MITTE LUBATUD VIISIL. MIS PUUDUTAB 

KAHJUSID, MILLEST AMAZON EI OLE EELMAINITUD KLAUSLI ALUSEL 

VABASTATUD, PIIRDUB AMAZONI VASTUTUS KOMPENSATSIOONI PAKKUMISE 

OSAS (LISAKS TEIE ÕIGUSELE PARANDUSELE, ASENDUSELE VÕI 

TAGASIMAKSELE VASTAVALT AMAZONI GARANTIILE VÕI TEIE 

PÕHISEADUSLIKELE ÕIGUSTELE) KOLMESAJA NAELAGA (GBP). MISKI 

KÄESOLEVAS PARAGRAHVIS EI MÕJUTA TEIE PÕHISEADUSLIKKE ÕIGUSI 

TARBIJANA VÕI MIS TAHES VASTUTUST SURMA, ISIKLIKE KEHAVIIGASTUSTE 

VÕI PETTUSE KORRAL. 

 

Ülimuslik seadus. Käesoleva lepingu ja mis tahes sorti mis tahes vaidluse, mis teie ja Amazoni 

vahel võivad tekkida, suhtes on ülimuslikud Luksemburgi Suurhertsogkonna seadused, arvesse 

võtmatta seaduste konflikti põhimõtteid. 

 

Vaidlused.  
Igasugused sellest lepingust tulenevad või sellega ükskõik millisel moel seotud olevad vaidlused 

lahendatakse Luksemburig Linna justiitspiirkonna kohtutes ning te nõustute erandliku 

kohtualluvuse ja kohtumõistmisega nendes kohtutes. 

 

USA valitsuse õigused. Tarkvara, teenus ja digitaalsisu on esitatud USA valitsusele kui 

„müügiartiklid”, „tulunduslik arvutitarkvara”, „arvuti tarkvara äriline dokumentatsioon” ja 

„tehnilised andmed”, nii nagu need USA Föderaalne hangete määrus ja USA kaitse föderaalse 

hangete määruse lisa, samade õiguste ja piirangutega, mida tavaliselt lõppkasutajatele pakutakse. 

  

Terviklik leping ja eraldatavus. Käesolev leping kujutab endast tervet lepingut meie ja teie 

vahel, mis puudutab Kindle’i, digitaaalsisu, tarkvara ja teenust, ning see leping asendab kõik 

antud teemasse puutuvad eelnevad arusaamad. Kui selle lepingu mis tahes tingimus muutub 

kehtetuks, õigustühiseks või pole mõnel teisel põhjusel täitmisele pööratav, siis see osa 

eraldatakse ja see ei mõjuta ülejäänud tingimuste kehtivust või täitmisele pööramist. 

  

Muudatus. Meie võime muuta selle lepingu mis tahes tingimusi oma äranägemise järgi, 

postitades uuendatud tingimused Kindle’i poodi või Amazon.com veebilehele. Kui jätkate 

Kindle’i, digitaalsisu, teenuse või tarkvara kasutamist pärast sellise muudatuse sisseviimise 

kuupäeva, siis tähendab see teie nõusolekut muudatusettepaneku suhtes. 

 

Kontaktteave. Selle lepinguga seotud küsimuste asjus palun võtke Amazoniga ühendust 

aadressil Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L+2338, Lucembourg (Lux. Reg. No. B 101818, 

osakapital €37500, Kauplemisluba no. 104408) või e-postil: ukkindleterms@amazon.co.uk.  

Et saada abi oma Kindle’i, Lugemisaplikatsiooni, teenuse või muude probleemide osas, võtke 

palun ühendust Klienditeenindusega e-maili: kindle-cs-support@amazon.co.uk teel või telefonil 

0800 496 1081. 

(lepingu lõpp) 

 



 

 

 ÜHE AASTA PIKKUNE PIIRATUD GARANTII 

 
Kindle seadmele („seade”) pakub garantiid Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. 

North, Seattle, WA, 98109-5210, Ameerika Ühendriigid. Aga juhul kui antud seade on ostetud 

Ühendkuningriigis siis pakub garantiid Amazon EU S.à.r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg 

(Lux. Reg. No. B 101818, osakapital €37500, Kauplemisluba no. 104408). Käesoleva garantii 

pakkujale viitab käesoleva teksti raames ka „meie”. 

 

Pakume seadmele garantiid üheks aastaks, materjalidefektide ja valmistamiskvaliteedi raames, 

tavapärase kliendi kasutuse korral, alates jaeostu kuupäevast. Kui seadme kasutamisel ilmneb 

defekt garantiiaja jooksul ja te järgite seadme tagastamise juhiseid, siis meie otsusega ja 

seadustega lubatud ulatuses, kas (i) parandame seadme, kasutades kas uusi või renoveeritud osi 

(ii), asendame seadme uue või renoveeritud seadmega või (iii) hüvitame teile seadme ostuhinna 

täielikult või osaliselt. Piiratud garantii kehtib mis tahes parandatud, asendatud osale või 

asendatud seadmele, ülejäänud esialgse garantiiaja jooksul või 90 päeva, vastavalt sellele, kumb 

periood on pikem. Kõik asendatud osad ja seadmed, mis hüvitatakse, saavad meie omandiks. 

Piiratud garantii kehtib ainult seadme riistvarakomponentidele, mis pole saanud õnnetuses 

kannatada, mida pole valesti kasutatud, mida pole hooletusse jäetud, mis pole tule või teiste 

väliste mõjuritega kokku puutunud, mida pole muudetud, parandatud või kommertseesmärkidel 

kasutatud. 

 

Juhised. Täpsete juhiste saamiseks selle kohta kuidas oma seadmele garantiiteenust saada võtke 

palun ühendust Klienditeenindusega käesolevas juhendis ära toodud kontaktidel. Garantiiteenuse 

saamiseks peate saatma oma seadme kas originaalpakendis või samaväärselt kaitsvas pakendis 

klienditeeninduse määratud aadressile. Enne seadme saatmist garantiisse on teie kohustus 

varundada mis tahes andmeid, tarkvara või teisi materjale, mida olete oma seadmes hoidnud või 

hoiustanud. Võib juhtuda, et teenuse osutamise ajal sellised andmed, tarkvara või materjalid 

kaotatakse või vormindatakse ümber ja me ei saa selliste kahjude või kadude eest vastutada.  

 

Piirangud. SEADUSEGA ETTENÄHTUD ULATUSES ON ÜLALMAINITUD GARANTIID 

JA HEASTAMISED EKSKLUSIIVSED JA ASENDAVAD KÕIKI TEISI GARANTIISID JA 

HEASTAMISI. LOOBUME SELGESÕNALISELT KÕIKIDEST KOHUSTUSLIKEST VÕI 

KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, 

TURUSTUSGARANTIIDEST, SOBIVUSEST ERILISEKS OTSTARBEKS JA PEIDETUD 

VÕI VARJATUD DEFEKTIDEST. KUI ME EI SAA SEADUSLIKULT LOOBUDA 

KOHUSTUSLIKEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SIIS SEADUSEGA 

ETTENÄHTUD ULATUSES PIIRATAKSE KÕIKIDE NENDE GARANTIIDE KESTUS 

SELLE SELGESÕNALISE PIIRATUD GARANTII KESTUSE PIKKUSEKS JA 

PARANDAMIS- VÕI ASENDUSTEENUSEKS. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI 

VÕIMALDA KOHUSTUSLIKE VÕI KAUDSETE GARANTIIDE KESTUSE PIIRAMIST, 

SEEGA EI PRUUGI ÜLALMAINITUD PIIRATUS TEILE KEHTIDA. 

 

ME EI VASTUTA OTSESE, SPETSIAALSE, JUHUSLIKE VÕI PÕHJUSLIKE 

KAHJUSTUSTE EEST, MIS TULENEVAD GARANTIITINGIMUSTE IGASUGUSEST 

RIKKUMISEST VÕI MÕNEST TEISEST ÕIGUSTEOORIAST LÄHTUVALT. TEATUD 



 

 

JURISDIKTSIOONIDES EI KEHTI EELMAINITUD PIIRANGUD SURMA VÕI 

FÜÜSILISTE VIGASTUSTE NÕUETE KORRAL VÕI MIS TAHES KOHUSTUSLIK 

VASTUTUS, RAHVUSVAHELISE JA TÕSISE HOOLETUSSEJÄTMISE TEGEVUSTE 

JA/VÕI TEGEMATAJÄTMISE KORRAL. SEEGA EI TARVITSE ÜLALMAINITUD 

VÄLJAARVAMISED VÕI PIIRANGUD TEILE KEHTIDA. MÕNED JURISDIKTSIOONID 

EI LUBA VÄLJA JÄTTA VÕI PIIRATA OTSESEID, KAUDSEID VÕI PÕHJUSLIKKE 

KAHJUSI JA SEEGA EI PRUUGI ÜLALMAINITUD PIIRANGUD TEILE KEHTIDA. 

KÄESOLEV „PIIRANGUD” PEATÜKK EI KEHTI KLIENTIDELE ÜHENDKUNINGRIIGIS 

JA EUROOPA LIIDUS. 

 

See piiratud garantii annab teile spetsiifilised juriidilised õigused. Teil võivad olla täiendavad 

õigused, mis jurisdiktsiooniti vahelduvad ja piiratud garantii neid ei mõjuta. 

 

Lisainformatsioon 
 

Kindle’i litsentsilepingu ja kasutustingimuste käesolevat versiooni, üheaastast piiratud garantiid 

ja ülejäänud informatsiooni Kindle’i kohta teistes keeltes leiate aaddressil 

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

 

Kui ostsite selle seadme Ühendkuningriigis siis leiate Kinle’i kohta käiva informatsiooni 

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

 

 



 

 

Patendiavaldused 

 
Kindle seade ja/või Kindle seadmega kasutatavad meetodid võivad olla kaetud ühe või mitme 

patendi või poolelioleva patenditaotlusega.  

 

MPEG Layer-3 audio dekodeerimistehnoloogia litsentseeriti Fraunhofer IIS ja Thomsonilt. 

 

Autoriõiguse ja kaubamärgi avaldused 

 
Amazon Kindle seadme tarkvara, Amazon Kindle kiirkäivitusjuhend ja Amazon Kindle 

kasutusjuhend © 2004 – 2010 Amazon.com, Inc. või selle tütarettevõtted. Kõik õigused kaitstud. 

 

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

KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET JA WHISPERSYNC on 

Amazon.com, Inc. ettevõtte või tütarettevõtete kaubamärgid.  

 

Java ja kõik Javal põhinevad kaubamärgid ja logod on Sun Microsystems, Inc. ettevõtte 

kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.  

 
 

Vocalizer
TM

 Automotive © 2008 Nuance Communications, INC. Vocalizer
TM

 jaoks ja Nuance® 

on Nuance Communications, Inc. ja/või selle litsentsiandjate kaubamärgid või registreeritud 

kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. 

 

Loomulik PDF tugi Adobe® Reader® tehnoloogia läbi. 

 

Sisaldab iType
TM

–i Monotype Imaging Inc.-lt. „Monotype” on Monotype Imanging Inc.-i 

kaubamärk, mis on registreeritud USA Patendi ja kaubamärgi ametis ning võib olla mõnedes 

jurisdiktsioonides. Monotype® Monotype Corporation. 

 

 

Kõik ülejäänud brändid, tootenimed, ettevõtete nimed, kaubamärgid ja teenindusmärgid on 

nende omanike varad.  

 

 

 

 


