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Παπάπηημα Β 
Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο πποϊόν 

Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην αζθάλεια και ηη ζςμμόπθωζη 

Δπιδείξηε ςπεςθςνόηηηα. Γηαβάζηε πξηλ απφ ηε ρξήζε φιεο ηηο νδεγίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηνλ ηξαπκαηηζκφ.  

  

 

 ΠΡΟΟΥΖ! Ζ ΜΖ ΣΖΡΖΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΟΓΖΓΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ ΠΤΡΚΑΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ, Ή ΑΛΛΟ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ Ή ΕΖΜΗΑ.  

 

  



 

 

Φπονηίδα ηος Kindle 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Kindle ή ηα εμαξηήκαηά ηνπ θάησ απφ ηε βξνρή, ή θνληά ζε λεξνρχηεο 

ή άιια πγξά κέξε. Πξνζέρεηε λα κελ ρπζεί ηξνθή ή πγξφ κέζα ζην Kindle. Δάλ ε ζπζθεπή 

βξαρεί, απνζπλδέζηε φια ηα θαιψδηα, απελεξγνπνηήζηε ηελ αζχξκαηε ιεηηνπξγία (κεηαβείηε 

ζην Menu θαη επηιέμηε Turn Wireless Off) θαη αθήζηε ηελ νζφλε λα επαλέιζεη ζηελ 

πξνθχιαμε νζφλεο. Πεξηκέλεηε λα ζηεγλψζεη ηειείσο ε ζπζθεπή πξηλ κεηαθηλήζεηε ην 

δηαθφπηε γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε πάιη. Μελ πξνζπαζήζεηε λα ζηεγλψζεηε ην Kindle κε 

θάπνηα πεγή εμσηεξηθήο ζεξκφηεηαο, φπσο ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ ζε θνχξλν ή κε 

ζπζθεπή αμεζζνπάξ καιιηψλ. Καζαξίδεηε ηελ νζφλε κε έλα καιαθφ παλί, πξνζέρνληαο λα 

κελ ηελ ζθνππίζεηε κε νηηδήπνηε ιεηαληηθφ. Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ Kindle ζε κηα ηζάληα ή 

έλαλ ραξηνθχιαθα, πξνζηαηέςηε ην κε έλα θάιπκκα βηβιίνπ γηα λα απνθχγεηε ηα 

γξαηδνπλίζκαηα. 

Μελ εθζέηεηε ην Kindle ζε ππεξβνιηθά κεγάιε ζεξκφηεηα ή θξχν. Γηα παξάδεηγκα, κελ ην 

αθήλεηε ζην πνξη-κπαγθάδ ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ππφ ην κεδέλ ή 

ηδηαίηεξα πςειή. 

Δπιζκεςή ηηρ ζςζκεςήρ 

Δάλ ε ζπζθεπή ρξεηάδεηαη επηζθεπή, απεπζπλζείηε κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ 

Amazon.com πξνζσπηθφ, επηθνηλσλψληαο καδί καο κέζσ ηεο Τπνζηήξημεο Πειαηψλ. 

E-mail Τποζηήπιξηρ Πελαηών ζηιρ ΖΠΑ: kindle-cs-support@amazon.com 

Σηλέθωνα Τποζηήπιξηρ Πελαηών ζηιρ Ζ.Π.Α.: Δληφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ: 

1-866-321-8851 (ρσξίο ρξέσζε), εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ: 1-206-266-0927 (κε 

ρξέσζε) 

E-mail Τποζηήπιξηρ Πελαηών ζηο Ζνωμένο Βαζίλειο: kindle-support-uk@amazon.co.uk 



 

 

Σηλέθωνα Τποζηήπιξηρ Πελαηών ζηο Ζνωμένο Βαζίλειο: Δληφο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ: 0800-496-2449 (ρσξίο ρξέσζε), εθηφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ: +44 (0)800 496 

2449 (κε ρξέσζε) 

Πελάηερ ζε άλλερ σώπερ: Email: kindle-cs-support@amazon.com. Σειέθσλν: 

1-206-266-0927 (κε ρξέσζε) 

Ζ εζθαικέλε επηζθεπή κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ εγγχεζε. 

Αζθάλεια μπαηαπίαρ 

Ζ επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ηνπ Kindle ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν επηζθεπαζηή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κπαηαξίεο, 

επηζθεθηείηε ηε ζειίδα: http://www.amazon.com/kindleterms (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή άιιεο 

ρψξεο) ή http://www.amazon.co.uk/kindleterms (Πειάηεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην). Φνξηίζηε ηε 

κπαηαξία κφλν ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 0-35 °C (32-95 °F). 

Αζθάλεια ακοςζηικών 

Ζ αθξφαζε ήρνπ ζε πςειή έληαζε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

βιάβε ζηελ αθνή. Γηα λα απνθχγεηε απηφ ην πξφβιεκα, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ 

ζπκβνπιέο: 

1. Γηαηεξείηε ρακειά ηελ έληαζε ήρνπ.  

2. Απνθχγεηε ηελ παξαηεηακέλε, ζπλερή αθξφαζε.  

3. Φνξάηε αθνπζηηθά πνπ απνκνλψλνπλ ηνλ επηζπκεηφ ήρν απφ ην ζφξπβν ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  



 

 

Αζθάλεια και ζςμμόπθωζη αζύπμαηηρ λειηοςπγίαρ 

Απελεξγνπνηείηε ην Amazon Whispernet ζε ρψξνπο φπνπ απαγνξεχεηαη ε αζχξκαηε ρξήζε ή 

φηαλ απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ή θίλδπλν. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη κεξηθέο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Γεληθά, δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ην Kindle κε 

ελεξγνπνηεκέλν ην Whispernet ζηνπο ρψξνπο εθείλνπο φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

Απενεπγοποιήζηε ηην αζύπμαηη λειηοςπγία καηά ηην πηήζη 

Γηα ηελ απνηξνπή πηζαλψλ παξεκβνιψλ ζηα ζπζηήκαηα ησλ αεξνζθαθψλ, νη θαλνληζκνί ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ησλ ΖΠΑ θαη πνιιέο άιιεο ππεξεζίεο 

αεξνπνξίαο απαηηνχλ λα ιακβάλεηε άδεηα απφ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε ηεο αζχξκαηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο ζαο. Δάλ έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηελ 

αζχξκαηε ιεηηνπξγία, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Kindle ζαο γηα αλάγλσζε, κφιηο έλα 

κέινο ηνπ πιεξψκαηνο αλαθνηλψζεη φηη επηηξέπεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

Δπιδείξηε πποζοσή ζε ζσέζη με άλλερ ηλεκηπονικέρ ζςζκεςέρ 

πος βπίζκονηαι κονηά ζαρ 

Σν Kindle παξάγεη, ρξεζηκνπνηεί θαη κπνξεί λα εθπέκπεη ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ θαη, εάλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξεκβνιέο 

ζηηο ξαδηνεπηθνηλσλίεο θαη ηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ. Σα εμσηεξηθά ζήκαηα 

ξαδηνζπρλνηήησλ κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηα ιάζνο εγθαηεζηεκέλα ή αλεπαξθψο 

ζσξαθηζκέλα ειεθηξνληθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηα ζπζηήκαηα ςπραγσγίαο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηαηξηθέο ζπζθεπέο. Αλ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ 

εμνπιηζκψλ δηαζέηεη ζσξάθηζε απφ ηα εμσηεξηθά ζήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ, ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο, ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή. Όζνλ αθνξά ζηηο πξνζσπηθέο ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο (φπσο νη βεκαηνδφηεο θαη ηα βνεζήκαηα αθνήο), ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξφ ζαο ή 

ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα λα κάζεηε θαηά πφζνλ δηαζέηνπλ επαξθή πξνζηαζία απφ ηα εμσηεξηθά 

ζήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ. 



 

 

Βήμαηα για ηην ελασιζηοποίηζη ηων παπεμβολών 

Δάλ ην Kindle πξνθαιεί φλησο επηβιαβείο παξεκβνιέο ζηε ξαδηνθσληθή ή ηελ ηειενπηηθή 

ιήςε (θάηη ην νπνίν κπνξεί λα δηαπηζησζεί απελεξγνπνηψληαο θαη ελεξγνπνηψληαο ην 

Kindle), κπνξείηε λα πξνζπαζήζεηε λα δηνξζψζεηε ηελ παξεκβνιή, ιακβάλνληαο έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα κέηξα: Αιιάμηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ή κεηαηνπίζηε ηελ θεξαία 

ιήςεο ηνπ ξαδηνθψλνπ ή ηεο ηειεφξαζεο, απμήζηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ξαδηνθψλνπ ή 

ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ Kindle, ζπλδέζηε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνπο δέθηεο ζε δηαθνξεηηθέο 

ειεθηξηθέο πξίδεο, ή ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ξαδηνθψλνπ ή ηεο ηειεφξαζεο ή 

έλαλ πεπεηξακέλν ηερληθφ ξαδηνθψλνπ / ηειεφξαζεο γηα βνήζεηα. 

Δλέγσεηε ηη ζημαηοδόηηζη 

Τπάξρνπλ κεξηθά κέξε φπνπ ηα ζήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ 

θίλδπλν, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαη ηα εξγνηάμηα. Δάλ δελ είζηε 

βέβαηνη, δείηε εάλ ππάξρνπλ ζήκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη ακθίδξνκεο ξαδηνθσληθέο 

ζπζθεπέο ή ηα θηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηνχληαη. 

Γήλωζη ζςμμόπθωζηρ με ηην FCC για ηο Μονηέλο με Απιθμό 

D00901, FCC ID: XSX-1013 και ηο Μονηέλο με Απιθμό D00901, 

FCC ID: X7N-0610 

Οη ζπζθεπέο ζπκκνξθψλνληαη κε ην κέξνο 15 ησλ θαλφλσλ FCC. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ππφθεηηαη 

ζηηο παξαθάησ δχν πξνυπνζέζεηο: (1) Ζ ζπζθεπή δελ επηηξέπεηαη λα πξνθαιεί επηβιαβείο 

παξεκβνιέο, θαη (2) ε ζπζθεπή πξέπεη λα δέρεηαη ηπρφλ παξεκβνιέο πνπ ιακβάλεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεκβνιψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηε 

ιεηηνπξγία. 

Οη ζπζθεπέο έρνπλ ειεγρζεί θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα φξηα ςεθηαθψλ 

ζπζθεπψλ Καηεγνξίαο B, ζχκθσλα κε ην κέξνο 15 ησλ θαλφλσλ FCC. Απηά ηα φξηα έρνπλ 

θαζνξηζζεί γηα λα παξέρνπλ εχινγε πξνζηαζία απφ ηηο επηβιαβείο παξεκβνιέο ζε κηα νηθηαθή 

εγθαηάζηαζε. Παξ' φια απηά, δελ παξέρεηαη εγγχεζε φηη δελ ζα ππάξμνπλ παξεκβνιέο ζε κηα 



 

 

ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Οη αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί ξεηά απφ 

ηνλ ππεχζπλν ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα αθπξψζνπλ ηε άδεηα ρξήζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ. 

Οη ζπζθεπέο πιεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πεξί εθπνκπψλ ξαδηνζπρλνηήησλ ηεο FCC 

θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ FCC κε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ (ID) ηεο FCC πνπ αλαγξάθεηαη 

ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο. 

Πληποθοπία ζσεηικά με ηην έκθεζη ζηην ενέπγεια 

παδιοζςσνοηήηων για ηο Μονηέλο με Απιθμό D00901, FCC ID: 

XSX-1013 και Μονηέλο με Απιθμό D00901, FCC ID: X7Ν-0610 

Έκθεζη ζηην ενέπγεια παδιοζςσνοηήηων 

Σν Kindle έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα εθπνκπήο 

φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ζηελ ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ ηα νπνία νξίδεη ε Οκνζπνλδηαθή 

Δπηηξνπή Δπηθνηλσληψλ ησλ ΖΠΑ (FCC), ξπζκηζηηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

άιισλ ρσξψλ. Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην Kindle ζαο έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ FCC θαη 

βξίζθνληαη ζηελ ελφηεηα Display Grant ηεο ηζηνζειίδαο http://www.fcc.gov/oet/ea/ κεηά απφ 

ηελ αλαδήηεζε ηνπ θσδηθνχ FCC ID γηα ην Kindle ζαο, ηνλ νπνίν κπνξείηε λα βξείηε ζην πίζσ 

κέξνο ηεο ζπζθεπήο. 

Γήλωζη ζςμμόπθωζηρ ΔΔ 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Γήλωζη ζςμμόπθωζηρ 

25 Ηνπλίνπ 2010 



 

 

Δκείο, ε εηαηξεία Amazon Fulfillment Services, Inc. δειψλνπκε φηη θέξνπκε ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε, φηη ην πξντφλ: 

Όνομα πποϊόνηορ: Ζλεκηπονική ζςζκεςήρ πποβολήρ 

Πποδιαγπαθή πποϊόνηορ: WLAN 802.11 b/g 

Μονηέλο: D00901 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο R&TTE 1999/5/EΚ 

θαη ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ: 

1. Τγεία (Άπθπο 3.1(α) ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α): 

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

2. Αζθάλεια (Άπθπο 3.1(α) ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α): 

• EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2ε έθδνζε) 

3. Ζλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα (Άπθπο 3.1 (β) ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α): 

• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 

4. Υπήζη θάζμαηορ παδιοζςσνοηήηων (Άπθπο 3.2 ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α):  



 

 

• EN 300 328 V1.7.1  

Όιεο νη αλαθνξέο ειέγρνπ έρνπλ εμεηαζζεί θαη εγθξηζεί κε Θεηηθή Γλσκάηεπζε απφ ηνλ 

αθφινπζν Φνξέα Αμηνιφγεζεο πκκφξθσζεο (Notified Body): 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Γεπμανία 

Αλαγλσξηζηηθή ζήκαλζε: 0700 (Φνξέαο Αμηνιφγεζεο πκκφξθσζεο)  

CE(!)   

Ζ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ αθνξά ζηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ ζα ηεξείηαη ζηε δηεχζπλζε: 

Amazon EU Sàrl, 

of 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

Αξκφδηνο: 

 

 

 

  

Ολνκαηεπψλπκν: Russell Grandinetti 

Θέζε: Αληηπξφεδξνο  

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 



 

 

Γήλωζη ζςμμόπθωζηρ 

25 Ηνπλίνπ 2010 

Δκείο, ε εηαηξεία Amazon Fulfillment Services, Inc. δειψλνπκε θέξνληαο ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε, φηη ην πξντφλ: 

Όνομα πποϊόνηορ: Ζλεκηπονική ζςζκεςήρ πποβολήρ 

Πποδιαγπαθή πποϊόνηορ: WLAN 802.11 b/g 

 GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

 WCDMA Band I/II/V 

Μονηέλο: D00901 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο R&TTE 1999/5/EΚ 

θαη ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ: 

1. Τγεία (Άπθπο 3.1(α) ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α): 

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

2. Αζθάλεια (Άπθπο 3.1(α) ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α): 

• EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2ε έθδνζε) 

3. Ζλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα (Άπθπο 3.1 (β) ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 



 

 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α): 

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

4. Υπήζη θάζμαηορ παδιοζςσνοηήηων (Άπθπο 3.2 ηηρ Οδηγίαρ R&TTE) 

Ηζρχνλ(ηα) Πξφηππν(α):  

• EN 300 511 V9.0.2  

• EN 301 908-1/ -2 V3.2.1 

• EN 300 328 V1.7.1  

Όιεο νη αλαθνξέο ειέγρνπ έρνπλ αλαζθνπεζεί θαη εγθξηζεί κε Θεηηθή Γλσκάηεπζε απφ ηνλ 

αθφινπζν Φνξέα Αμηνιφγεζεο πκκφξθσζεο (Notified Body): 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Γεπμανία 

Αλαγλσξηζηηθή ζήκαλζε: 0700 (Φνξέαο Αμηνιφγεζεο πκκφξθσζεο)  

CE(!)   

Ζ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ αθνξά ζηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ ζα ηεξείηαη ζηε δηεχζπλζε: 

Amazon EU Sàrl, 

of 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 



 

 

Αξκφδηνο: 

 

 

 

  

Ολνκαηεπψλπκν: Russell Grandinetti 

Θέζε: Αληηπξφεδξνο  

Δπιππόζθεηερ πληποθοπίερ για ηοςρ σπήζηερ ηος Kindle εκηόρ 

ηων Ζνωμένων Πολιηειών και ηος Ζνωμένος Βαζιλείος 

Δπηζθεθηείηε απηφ ην ζχλδεζκν γηα λα δείηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Kindle εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

ωζηή ανακύκλωζη ηος Kindle 

 

           ε κεξηθέο πεξηνρέο, ε απφξξηςε νξηζκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ δηέπεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία. Βεβαησζείηε φηη ε απφξξηςε ή ε αλαθχθισζε ηνπ Kindle γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηνπηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε ηνπ Kindle, 

κεηαβείηε ζηε δηεχζπλζε: 

Πειάηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο: http://www.amazon.com/kindle-recycling.  

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions


 

 

Πειάηεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

Απιθμόρ Πιζηοποίηζηρ UL 

Ο Αξηζκφο Πηζηνπνίεζεο UL ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Kindle αλαγξάθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο 

ζπζθεπήο. 



 

 

Πποδιαγπαθέρ Πποϊόνηορ 

Απιθμόρ μονηέλος — D00901 

Οθόνη — δηαγψληα νζφλε 6‖, αλάιπζεο 600 x 800 εηθνλνζηνηρείσλ, θιίκαθαο γθξη 16 

επηπέδσλ.  

Μέγεθορ — 190 ρηι. x 123 ρηι. x 8,5 ρηι. (7,48 ίληζεο επί 4,84 ίληζεο επί 0,34 ίληζεο). 

Βάπορ — Kindle Wi-Fi: 240 γξ. (8,5 νπγγηέο) Kindle 3G+Wi-Fi: 247 γξ. (8,7 νπγγηέο). 

Υώπορ αποθήκεςζηρ — 4 GB εζσηεξηθφο ρψξνο απνζήθεπζεο κε πεξίπνπ 3 GB δηαζέζηκα 

ζην ρξήζηε. 

Ήσορ — ππνδνρή ζηεξενθσληθψλ αθνπζηηθψλ 3,5 ρηι., ελζσκαησκέλα ζηεξενθσληθά ερεία, 

ελζσκαησκέλν κηθξφθσλν. Σν κηθξφθσλν δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν, αιιά παξέρεηαη γηα 

κειινληηθή ρξήζε. 

Σποθοδοζία — κεηαζρεκαηηζηήο ξεχκαηνο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνιπκεξψλ ιηζίνπ. 

ςνδεζιμόηηηα — USB 2.0 (βχζκα micro-B) αζχξκαην κφληεκ HSDPA/GSM ζην Kindle κε 

δηεζλέο αζχξκαην. 

Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ — 0 °C έσο 35 °C (32 °F έσο 95 °F). 

Θεπμοκπαζία αποθήκεςζηρ — -10 °C έσο 45 °C (14 °F έσο 113 °F). 

Wi-Fi — 802.11b ή 802.11g 



 

 

ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ KINDLE ΣΖ 

AMAZON.COM* 

Ζ παξνχζα απνηειεί ηε ζπκθσλία κεηαμχ εζάο θαη ηεο Amazon Digital Services, Inc. 

(ζπιινγηθά αλαθεξνκέλε ζην εμήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

εηαηξεηψλ, ε "Amazon" ή "εμείρ"). Παξαθαινχκε δηαβάζηε απηή ηελ Άδεηα Υξήζεο θαη ηνπο 

Όξνπο Υξήζεο ηνπ Kindle ηεο Amazon.com, ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο Amazon.com πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα www.amazon.com/privacy θαη ηνπο ππφινηπνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο, πνιηηηθέο θαη φξνπο πνπ είλαη αλαξηεκέλνη ζηε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ηεο 

Amazon.com ή ζην Καηάζηεκα Kindle (ζπιινγηθά αλαθεξφκελε ζην εμήο ε "ςμθωνία") 

πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Kindle ή νπνηαδήπνηε Δθαξκνγή Αλάγλσζεο ή Φεθηαθφ 

Πεξηερφκελν. Με ηε ρξήζε ηνπ Kindle, νπνηαζδήπνηε Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο ή Φεθηαθνχ 

Πεξηερνκέλνπ, ζπκθσλείηε φηη δεζκεχεζηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο πκθσλίαο. Αλ δελ 

ζπκθσλείηε κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο πκθσλίαο, ηφηε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην 

Kindle, νπνηαδήπνηε Δθαξκνγή Αλάγλσζεο, νπνηνδήπνηε Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ή ηελ 

Τπεξεζία θαη κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ην Kindle γηα λα ιάβεηε πίζησζε κε επηζηξνθή ησλ 

ρξεκάησλ ζαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή επηζηξνθψλ. 

*Οη πειάηεο ηεο Amazon.co.uk πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζηελ Άδεηα Υξήζεο θαη Όξνπο Υξήζεο 

ηνπ Kindle ηεο Amazon.co.uk, φπσο αλαηππψλνληαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα "ΑΓΔΗΑ 

ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ KINDLE ΣΖ AMAZON.COM.UK**". Γηα απηή ηε 

πκθσλία ζε άιιεο γιψζζεο, αλαηξέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα 

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

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο πκθσλίαο: 

―Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ‖ ζεκαίλεη ηνλ ηξίην πνπ παξέρεη Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζην 

Καηάζηεκα Kindle, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη εκείο ή ηξίηνο. 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions


 

 

―Φεθηαθφ Πεξηερφκελν‖ ζεκαίλεη ην ςεθηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν, φπσο βηβιία, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηζηνιφγηα, ξνέο RSS, παηρλίδηα θαη άιιo 

ζηαηηθφ θαη δηαδξαζηηθφ ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν. 

―Kindle‖ ζεκαίλεη ηε δηθή καο θνξεηή ειεθηξνληθή ζπζθεπή αλάγλσζεο. 

―Καηάζηεκα Kindle‖ ζεκαίλεη ην θαηάζηεκά καο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα αγνξάζεηε 

Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ή άιια είδε πνπ πξνζθέξνληαη απφ εκάο ή απφ ηξίηνπο θαη λα 

δηαρεηξηζηείηε ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο. 

―Άιιε πζθεπή‖ ζεκαίλεη έλαλ ππνινγηζηή ή ζπζθεπή πνπ δελ πεξηιακβάλεη ην Kindle γηα ηα 

νπνία έρεηε άδεηα ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο. 

―Πεξηνδηθέο Δθδφζεηο‖ ζεκαίλεη ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν πνπ δηαηίζεηαη ζε εζάο κε ζπλδξνκή, 

φπσο ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηζηνιφγηα θαη άιιν 

ζπλδξνκεηηθφ πεξηερφκελν. 

―Δθαξκνγή Αλάγλσζεο‖ ζεκαίλεη ην ινγηζκηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

ελεκεξψζεσλ/αλαβαζκίζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ) πνπ δηαζέηνπκε, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αγνξάδνπλ, λα θάλνπλ ιήςε, λα πεξηεγεζνχλ ή θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζε Άιιε πζθεπή. 

―Τπεξεζία‖ ζεκαίλεη ηελ αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα πνπ παξέρνπκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Kindle, 

ηελ παξνρή Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ, Λνγηζκηθνχ θαη ππνζηήξημεο, θαζψο θαη άιισλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Kindle θαη ηεο Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο, θαη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ παξέρνπκε θάζε έλα απφ ηα 

πξνεγνχκελα. 

―Λνγηζκηθφ‖ ζεκαίλεη ηηο Δθαξκνγέο Αλάγλσζεο θαη φιν ην ινγηζκηθφ ηνπ Kindle 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ελεκεξψζεσλ/αλαβαζκίζεσλ απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ), θαη ηπρφλ 

ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ δηαζέηνπκε ζε εζάο. 



 

 

Φηθιακό Πεπιεσόμενο 

Υπήζη ηος Φηθιακού Πεπιεσομένος. Μεηά ηε ιήςε ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 

θαηαβνιή απφ εζάο ησλ ηπρφλ ζρεηηθψλ ρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

θφξσλ), ν Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ, ζαο παξαρσξεί ην κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξνβνιήο, 

ρξήζεο θαη εκθάληζεο απηνχ ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα απεξηφξηζηεο θνξέο, κφλν ζην 

Kindle ή ζε Δθαξκνγή Αλάγλσζεο, ή φπσο αιιηψο επηηξέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο, 

κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ Kindle ή Άιισλ πζθεπψλ πνπ νξίδνληαη ζην Καηάζηεκα Kindle θαη 

κφλν γηα ηελ πξνζσπηθή, κε εκπνξηθή ρξήζε ζαο. Δθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ν 

Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ, ζαο παξαρσξεί ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

δελ ζαο ην πσιεί. Ο Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα αλαξηήζεη, επίζεο, επηπξφζζεηνπο 

φξνπο γηα ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζην Καηάζηεκα Kindle. Οη ελ ιφγσ φξνη ζα ηεζνχλ επίζεο 

ζε ηζρχ, αιιά απηή ε πκθσλία ζα επηθξαηεί ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο. Οξηζκέλν Φεθηαθφ 

Πεξηερφκελν, φπσο νη Πεξηνδηθέο Δθδφζεηο, δελ ζα δηαηίζεηαη ζε εζάο κέζσ ησλ Δθαξκνγψλ 

Αλάγλσζεο. 

Πεπιοπιζμοί. Δθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά , απαγνξεχεηαη ε πψιεζε, ελνηθίαζε, 

εθκίζζσζε, δηαλνκή, αλακεηάδνζε, ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ή ε κε άιιν ηξφπν εθρψξεζε 

νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, θαη απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ή ηξνπνπνίεζε νπνησλδήπνηε 

ηδηνθηεζηαθψλ ζεκεηψζεσλ ή εηηθεηψλ ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα 

παξαθάκπηεηε, ηξνπνπνηείηε, αθαηξείηε ή λα αιινηψλεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν. 

Πεπιοδικέρ Δκδόζειρ. Μπνξείηε λα αθπξψζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο, φπσο επηηξέπεηαη ζηελ 

πνιηηηθή καο πεξί αθχξσζεο ζην Καηάζηεκα Kindle. Μπνξνχκε λα δηαθφςνπκε θαηά ηελ 

θξίζε καο κηα ζπλδξνκή, εάλ, γηα παξάδεηγκα, κηα Πεξηνδηθή Έθδνζε δελ είλαη πιένλ 

δηαζέζηκε. Δάλ δηαθφςνπκε κηα ζπλδξνκή πξηλ απφ ην ηέινο δηάξθεηάο ηεο, ζα πξνβνχκε ζε 

θαη’αλαινγία επηζηξνθή ρξεκάησλ. Γηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αιιαγήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

θαη ησλ ρξεψζεσλ ζπλδξνκήο θαηά θαηξνχο, κε ηζρχ απφ ηελ αξρή ηεο επφκελεο πεξηφδνπ 

ζπλδξνκήο. 



 

 

Αζύπμαηη ςνδεζιμόηηηα 

Υπήζη ηηρ αζύπμαηηρ ζςνδεζιμόηηηαρ. Σν Kindle ζαο ρξεζηκνπνηεί αζχξκαηε 

ζπλδεζηκφηεηα γηα λα ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε αγνξέο θαη ιήςε Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ απφ 

ην Καηάζηεκα Kindle. Γεληθά, δελ ζαο ρξεψλνπκε γηα απηή ηε ρξήζε αζχξκαηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο. Σν Kindle ζαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνεί ηελ αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα γηα λα 

ζαο παξέρεη θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζαο ρξεψζνπκε ζην ηέινο, φπσο 

γηα ηε ιήςε πξνζσπηθψλ αξρείσλ θαη ζπλδξνκέο φηαλ βξίζθεζηε ζε άιιε ρψξα. Σα ηέιε θαη 

νη φξνη γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζην Καηάζηεκα Kindle θαη κπνξεί λα αιιάδνπλ 

θαηά θαηξνχο. Αλ ην Kindle ζαο ιεηηνπξγεί κε ηηο ππεξεζίεο ηξίησλ, φπσο ζεκεία πξφζβαζεο 

WI-FI, κπνξεί λα ρξεσζείηε απφ ηνλ ηξίην κε ηα ηέιε ρξήζεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ ςμπεπιθοπά ζαρ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα πνπ 

παξέρεηαη απφ εκάο κφλν ζε ζρέζε κε ηελ Τπεξεζία. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ 

αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.  

Γιαθεζιμόηηηα. Αλ ην Kindle ζαο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα, ελδέρεηαη λα κε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Τπεξεζία ελ 

κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο. Γελ θέξνπκε επζχλε γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο αζχξκαηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο γηα ην Kindle ζαο ή νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε απψιεηα Τπεξεζίαο. Σα 

γεγνλφηα πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ καο (φπσο αιιαγέο ζηελ ππεξεζία ή ηνπο φξνπο 

θνξέσλ αζχξκαηεο ζχλδεζεο) κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο φξνπο ή ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηνπο 

νπνίνπο ζαο παξέρνπκε αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα θαη κπνξεί λα επηθέξνπλ αιιαγή ζε 

απηνχο ηνπο φξνπο ή πξνζσξηλή ή κφληκε ηξνπνπνίεζε ή απψιεηα ηεο αζχξκαηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο γηα ην Kindle ζαο.  

ςζκεςή και λογιζμικό 

Υπήζη ηος Λογιζμικού. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Λνγηζκηθφ κφλν ζην Kindle ή κέζσ 

Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο ή ζε Άιιε πζθεπή. Απαγνξεχεηαη λα δηαρσξίδεηε νπνηνδήπνηε 

κεκνλσκέλν ζηνηρείν ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα ρξήζε ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή ή ππνινγηζηή, 



 

 

απαγνξεχεηαη λα ην κεηαθέξεηε γηα ρξήζε ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή ή ππνινγηζηή, ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην, ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ, ζε έλα δίθηπν θαη απαγνξεχεηαη λα 

πσιήζεηε, λα ελνηθηάζεηε, λα εθκηζζψζεηε, λα δαλείζεηε, λα δηαλείκεηε ή λα ρνξεγήζεηε άδεηα 

ρξήζεο ή λα εθρσξήζεηε κε θάπνην άιιν ηξφπν νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ζην Λνγηζκηθφ ζην 

ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη. Ηζρχνπλ επηπξφζζεηνη φξνη γηα νξηζκέλα ινγηζκηθά ή πιηθά ηξίησλ ζην 

Kindle θαη ζα είλαη θπξίαξρνη ζε πεξίπησζε αληίθαζεο κε απηή ηε πκθσλία. Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα Legal ηνπ κελνχ Kindle Settings. 

Αςηόμαηερ ενημεπώζειρ. Γηα λα δηαηεξήζεηε ην Λνγηζκηθφ ζαο ελεκεξσκέλν, ε Amazon 

κπνξεί λα παξέρεη απηφκαηα ελεκεξψζεηο/αλαβαζκίζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζην Kindle ή Άιιε 

πζθεπή ζαο. 

Απαγοπεύεηαι η αποζςμπίληζη, η ανακαηαζκεςή ηος πηγαίος ή ηος ανηικειμενικού 

κώδικα ή η καηαζηπαηήγηζη. Απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε, απνζπκπίιεζε ή 

αλαθαηαζθεπή ηνπ πεγαίνπ ή ηνπ αληηθεηκεληθνχ θψδηθα ηνπ Kindle ή ηνπ Λνγηζκηθνχ, είηε ζην 

ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη, λα δεκηνπξγήζεηε νπνηαδήπνηε παξάγσγα έξγα ηνπ Λνγηζκηθνχ ή απφ 

απηφ, ή λα παξαθάκςεηε, λα ηξνπνπνηήζεηε, λα αθπξψζεηε ή λα αιινηψζεηε ή λα 

θαηαζηξαηεγήζεηε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ή ηελ πξνζηαζία ηνπ Kindle ή ηνπ 

Λνγηζκηθνχ ή νπνηνπδήπνηε κεραληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη ελεξγά κε ην Λνγηζκηθφ, γηα 

παξάδεηγκα, ε αχμεζε ή ππνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Kindle ή ηνπ Λνγηζκηθνχ. 

Γενικά 

ςμμόπθωζη με ηο νόμο και επιθύλαξη δικαιωμάηων. Θα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Kindle, ην 

Λνγηζκηθφ, ηελ Τπεξεζία θαη ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο 

ηζρχνληεο λφκνπο. Γελ ζαο κεηαβηβάδεηαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή θπξηφηεηα νπνησλδήπνηε 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ηεο Amazon ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ή άιισλ 

Παξνρέσλ Πεξηερνκέλνπ κε ηελ πψιεζε ή κεηαβίβαζε ηνπ Kindle ζε εζάο ή ηελ 

παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ηνπ Λνγηζκηθνχ ή ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζε εζάο.  



 

 

Κανονιζμοί Δξαγωγήρ. Θα ζπκκνξθσζείηε κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο 

εμαγσγήο θαη επαλεμαγσγήο θαη δελ ζα κεηαθέξεηε, ή ελζαξξχλεηε, βνεζήζεηε ή εγθξίλεηε ηε 

κεηαθνξά ηνπ Kindle, Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ ή Λνγηζκηθνχ ζε κηα απαγνξεπκέλε ρψξα νχηε 

ζα παξαβηάζεηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο ή θαλνληζκνχο. 

Λαμβανόμενερ Πληποθοπίερ. Σν Λνγηζκηθφ ζα παξέρεη ζηελ Amazon δεδνκέλα γηα ην 

Kindle ζαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηελ Τπεξεζία (φπσο ε δηαζέζηκε κλήκε, ν ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο, ηα αξρεία θαηαγξαθήο θαη ε ηζρχο ζήκαηνο). Σν Λνγηζκηθφ ζα παξέρεη επίζεο 

ζηελ Amazon πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζην Kindle ή Άιιε πζθεπή 

ζαο θαη ηε ρξήζε εθ κέξνπο ζαο (φπσο ε ηειεπηαία ζειίδα πνπ δηαβάζηεθε θαη ε 

αξρεηνζέηεζε πεξηερφκελνπ). Οη ζρνιηαζκνί, νη ζειηδνδείθηεο, νη ζεκεηψζεηο, νη επηζεκάλζεηο, 

ή νη ζπλαθείο ζεκάλζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην Kindle ή ηελ Δθαξκνγή Αλάγλσζεο θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ ζηνπο δηαθνκηζηέο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο φπνπ κέλεηε. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπκε 

ππφθεηηαη ζηε δήισζε απνξξήηνπ ηεο Amazon.com ζηελ ηζηνζειίδα 

www.amazon.com/privacy. 

Πληποθοπίερ πος παπέσονηαι ζε ηπίηοςρ. Δίζηε ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεηε ζε ηξίηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα Kindle ή Δθαξκνγή Αλάγλσζεο. 

Γιπλώμαηα Δςπεζιηεσνίαρ. Σν Kindle, ην Λνγηζκηθφ θαη ε Τπεξεζία ή θαη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε απφ ηα πξνεγνχκελα κπνξεί λα θαιχπηνληαη 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ή αηηήζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζε 

εθθξεκφηεηα.  

Υπεώζειρ για ηην Τπηπεζία. Μπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε, λα αλαζηείινπκε ή λα 

δηαθφςνπκε ηελ Τπεξεζία, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Λύζη. Σα δηθαηψκαηά ζαο, ζχκθσλα κε απηή ηε πκθσλία ζα ιχνληαη απηφκαηα ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθψλεζηε κε νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο πκθσλίαο . ηελ 

πεξίπησζε ηεο ελ ιφγσ ιχζεο, πξέπεη λα δηαθφςεηε θάζε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη ε 



 

 

Amazon κπνξεί λα αλαθαιέζεη ακέζσο ηελ πξφζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία ή ζην Φεθηαθφ 

Πεξηερφκελν ρσξίο επηζηξνθή νπνησλδήπνηε ρξεψζεσλ. Ζ κε εκκνλή ηεο Amazon ή ε κε 

επηβνιή απφ ηελ Amazon ηεο απζηεξήο ζπκκφξθσζήο ζαο κε απηή ηε πκθσλία δελ ζα 

ζπληζηά παξαίηεζε απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο. 

Αποποίηζη Δγγςήζεων. Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ, ΣΟΤ KINDLE, ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ KINDLE, ΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΜΔ ΓΗΚΖ Α ΔΤΘΤΝΖ. ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΔΝΟ ΔΣΟΤ ΣΟΤ KINDLE, ΚΑΜΗΑ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ Ή ΓΡΑΠΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Ή ΤΜΒΟΤΛΖ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ AMAZON Ή ΑΠΟ 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ ΣΖ ΓΔΝ ΚΑΘΗΣΑ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΣΟ KINDLE, ΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ KINDLE, ΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ "Χ ΔΥΟΤΝ" ΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΔΓΓΤΖΖ 

ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΔΗΓΟΤ ΚΑΗ Ζ AMAZON, ΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ, ΟΗ ΥΟΡΖΓΟΗ 

ΑΓΔΗΧΝ ΥΡΖΖ ΣΖ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΠΑΡΟΥΔΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΘΔ 

ΔΓΓΤΖΖ, ΡΖΣΖ Ή ΗΧΠΖΡΖ, ΟΠΧ ΗΧΠΖΡΔ ΔΓΓΤΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ, ΑΓΗΑΚΟΠΖ 

ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ. ΟΗ ΝΟΜΟΗ 

ΟΡΗΜΔΝΧΝ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΧΝ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΗΧΠΖΡΧΝ 

ΔΓΓΤΖΔΧΝ. ΔΑΝ ΑΤΣΟΗ ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΗΥΤΟΤΝ ΓΗΑ Α, ΜΔΡΗΚΔ Ή ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΧΣΔΡΧ 

ΑΠΟΠΟΗΖΔΗ, ΔΞΑΗΡΔΔΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΗΥΤΟΤΝ ΓΗΑ Α, ΚΑΗ 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ. 

Πεπιοπιζμόρ Δςθύνηρ. ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΟ Ζ 

AMAZON ΟΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ, ΟΗ ΥΟΡΖΓΟΗ ΑΓΔΗΧΝ ΥΡΖΖ ΣΖ ΚΑΗ ΟΗ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΑΡΟΥΔΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ Δ 

ΔΑ ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΘΔΣΗΚΔ Ή ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΛΟΓΧ ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΡΖΣΖ Ή ΗΧΠΖΡΖ ΔΓΓΤΖΖ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΤΜΒΑΖ, 

ΑΜΔΛΔΗΑ, ΡΖΣΖ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ 

ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, ΣΟ KINDLE, ΑΛΛΔ ΤΚΔΤΔ, ΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

KINDLE, ΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ Ή ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ, ΟΠΧ ΣΤΥΟΝ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ 



 

 

ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΧΛΔΗΑ ΚΔΡΓΧΝ, ΔΟΓΧΝ, ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ή ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ, ΣΟΤ KINDLE, ΑΛΛΧΝ ΤΚΔΤΧΝ, ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ KINDLE, ΣΟΤ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Ή ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Ή ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΥΔΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΗ ΑΝ Ζ AMAZON ΔΥΔΗ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ. Δ ΚΑΘΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ, Ζ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ AMAZON ΚΑΗ 

ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΠΑΡΟΥΔΧΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ, ΟΟΝ 

ΑΦΟΡΑ ΣΤΥΟΝ ΑΞΗΧΖ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ, ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΠΟΟ ΠΟΤ ΟΝΣΧ ΚΑΣΑΒΑΛΑΣΔ ΓΗΑ ΣΟ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ, ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ 

ΑΞΗΧΖ, ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΠΟΟ ΠΟΤ ΟΝΣΧ ΚΑΣΑΒΑΛΑΣΔ ΓΗΑ ΣΟ KINDLE. ΟΗ 

ΝΟΜΟΗ ΟΡΗΜΔΝΧΝ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΧΝ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΑΗΡΔΖ Ή ΣΟΝ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΘΔΣΗΚΧΝ Ή ΑΠΟΘΔΣΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ. ΔΑΝ ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΑΤΣΟΗ ΗΥΤΟΤΝ 

ΓΗΑ Α, ΣΟΣΔ ΜΔΡΗΚΔ Ή ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΞΑΗΡΔΔΗ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΜΠΟΡΔΗ 

ΝΑ ΜΖΝ ΗΥΤΟΤΝ ΓΗΑ ΔΑ, ΚΑΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ. 

Ηζσύον δίκαιο. Αλεμαξηήησο ησλ αξρψλ ζχγθξνπζεο λφκσλ, απηή ε πκθσλία θαη θάζε 

είδνπο δηαθνξά ία πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κεηαμχ εζάο θαη ηεο Amazon ζα δηέπνπλ νη 

λφκνη ηεο Πνιηηείαο ηεο Οπάζηλγθηνλ ησλ Ζ.Π.Α. 

Γιαθοπέρ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε 

απηή ηε πκθσλία, ζηελ νπνία ην αζξνηζηηθφ ζχλνιν ηεο αμίσζεο γηα απνδεκίσζε γηα 

ινγαξηαζκφ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπκβαιινκέλσλ ππεξβαίλεη ηα 7.500 δνιάξηα ΖΠΑ ζα 

επηδηθάδεηαη ζε νπνηαδήπνηε πνιηηεία ή νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην ζηελ Δπαξρία King ηεο 

Οπάζηγλθηνλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη εζείο ζα ζπλαηλείηε ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία θαη ηφπν 

εθδίθαζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαζηεξίσλ. 

Γικαιώμαηα ηηρ Κςβέπνηζηρ ηων Ζνωμένων Πολιηειών. Σν Λνγηζκηθφ, ε Τπεξεζία θαη ην 

Φεθηαθφ Πεξηερφκελν παξέρνληαη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ σο "εκπνξηθά 

είδε", "ινγηζκηθφ ππνινγηζηή εκπνξηθήο ρξήζεο", "ηεθκεξίσζε ινγηζκηθνχ ππνινγηζηή 

εκπνξηθήο ρξήζεο" θαη "ηερληθά δεδνκέλα", φπσο νξίδνληαη ζηνλ Οκνζπνλδηαθφ Καλνληζκφ 

Απφθηεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (U.S. Federal Acquisition Regulation) θαη ζην 



 

 

πκπιήξσκα ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Καλνληζκνχ Απφθηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ 

Ζ.Π.Α. κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλήζσο παξέρνληαη ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο.  

Πλήπηρ ζςμθωνία και ακςπόηηηερ. Απηή είλαη ε πιήξεο ζπκθσλία κεηαμχ εκάο θαη εζάο 

ζρεηηθά κε ην Kindle, ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν, ην Λνγηζκηθφ θαη ηελ Τπεξεζία θαη αληηθαζηζηά 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν. Αλ νπνηνζδήπνηε φξνο ή 

πξνυπφζεζε απηήο ηεο πκθσλίαο ζεσξεζεί αλίζρπξνο, άθπξνο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

αλεθηέιεζηνο, απηφ ην κέξνο ζα ζεσξείηαη δηαρσξηδφκελν θαη δελ ζα επεξεάζεη ηελ ηζρχ θαη 

εθηειεζηκφηεηα ησλ ππφινηπσλ φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ. 

Σποποποίηζη. Μπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο 

πκθσλίαο, θαηά ηε απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηά καο, κε ηελ αλάξηεζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ 

φξσλ ζην Καηάζηεκα Kindle ή ηε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ηεο Amazon.com. Ζ ζπλερήο ρξήζε 

απφ εζάο ηνπ Kindle, ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ, ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Λνγηζκηθνχ κεηά απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζα ζπληζηά δήισζε 

ηεο ζπκθσλίαο ζαο φηη δεζκεχεζηε απφ ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε. 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ. ρεηηθά κε ηελ παξνχζα πκθσλία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε 

ηελ Amazon κέζσ ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ kindleterms@amazon.com. 

Γηα βνήζεηα κε ην Kindle, γηα Δθαξκνγή Αλάγλσζεο, ηελ Τπεξεζία ή ηελ επίιπζε άιισλ 

πξνβιεκάησλ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ: kindle-cs-support@amazon.com ή ηειεθσληθά ζηνλ αξηζκφ 1-866-321-8851 

(ρσξίο ρξέσζε) φηαλ θαιείηε εληφο ησλ ΖΠΑ ή ζηνλ αξηζκφ 1-206-266-0927 (κε ρξέσζε) 

φηαλ θαιείηε εθηφο ησλ ΖΠΑ. 

(ηέινο πκθσλίαο) 

Πελάηερ ζηο Ζνωμένο Βαζίλειο 



 

 

ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ KINDLE ΣΖ 

AMAZON.COM.UK** 

Ζ παξνχζα απνηειεί ηε ζπκθσλία κεηαμχ εζάο θαη ηεο Amazon EU S.a.r.l. (ζπιινγηθά 

αλαθεξνκέλε ζην εμήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, ε 

"Amazon" ή "εμείρ"). Παξαθαινχκε δηαβάζηε απηή ηελ Άδεηα Υξήζεο θαη ηνπο Όξνπο 

Υξήζεο ηνπ Kindle ηεο Amazon.com.uk, ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο Amazon.com.uk πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα www.amazon.com.uk/privacy θαη ηνπο ππφινηπνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο φξνπο πνπ είλαη αλαξηεκέλνη ζηε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία 

ηεο Amazon.com.uk ή ζην Καηάζηεκα Kindle (ζπιινγηθά, απηή ε "ςμθωνία") πξηλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην Kindle ή νπνηαδήπνηε Δθαξκνγή Αλάγλσζεο ή Φεθηαθφ Πεξηερφκελν. 

Με ηε ρξήζε ηνπ Kindle, νπνηαζδήπνηε Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο ή Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ, 

ζπκθσλείηε φηη δεζκεχεζηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο πκθσλίαο. Αλ δελ ζπκθσλείηε κε ηνπο 

φξνπο απηήο ηεο πκθσλίαο, ηφηε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Kindle, νπνηαδήπνηε 

Δθαξκνγή Αλάγλσζεο, νπνηνδήπνηε Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ή ηελ Τπεξεζία θαη κπνξείηε λα 

επηζηξέςεηε ην Kindle γηα λα ιάβεηε πίζησζε κε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζαο, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή επηζηξνθψλ. 

**Οη πειάηεο ηεο Amazon.com πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζηελ Άδεηα Υξήζεο θαη ζηνπο Όξνπο 

Υξήζεο ηνπ Kindle ηεο Amazon.com, φπσο αλαηππψλεηαη παξαπάλσ ζηελ ελφηεηα "ΑΓΔΗΑ 

ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ KINDLE ΣΖ AMAZON.COM*". 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο πκθσλίαο: 

―Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ‖ ζεκαίλεη ηνλ ηξίην πνπ παξέρεη Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζην 

Καηάζηεκα Kindle, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη εκείο ή ηξίηνο. 

―Φεθηαθφ Πεξηερφκελν‖ ζεκαίλεη ην ςεθηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν, φπσο βηβιία, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηζηνιφγηα, ξνέο RSS, παηρλίδηα θαη άιιo 

ζηαηηθφ θαη δηαδξαζηηθφ ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν. 

―Kindle‖ ζεκαίλεη ηε δηθή καο θνξεηή ειεθηξνληθή ζπζθεπή αλάγλσζεο. 



 

 

―Καηάζηεκα Kindle‖ ζεκαίλεη ην θαηάζηεκά καο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα αγνξάζεηε 

Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ή άιια είδε πνπ πξνζθέξνληαη απφ εκάο ή ηξίηνπο θαη λα δηαρεηξηζηείηε 

ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο. 

―Άιιε πζθεπή‖ ζεκαίλεη έλαλ ππνινγηζηή ή ζπζθεπή πνπ δελ πεξηιακβάλεη ην Kindle γηα ηα 

νπνία έρεηε άδεηα ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο. 

―Πεξηνδηθέο Δθδφζεηο‖ ζεκαίλεη ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν πνπ δηαηίζεηαη ζε εζάο κε ζπλδξνκή, 

φπσο ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηζηνιφγηα θαη άιιν 

ζπλδξνκεηηθφ πεξηερφκελν. 

―Δθαξκνγή Αλάγλσζεο‖ ζεκαίλεη ην ινγηζκηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

ελεκεξψζεσλ/αλαβαζκίζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ) πνπ δηαζέηνπκε, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αγνξάζνπλ, λα θάλνπλ ιήςε, λα πεξηεγεζνχλ ή θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζε Άιιε πζθεπή. 

―Τπεξεζία‖ ζεκαίλεη ηελ αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα πνπ παξέρνπκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Kindle, 

ηελ παξνρή Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ, Λνγηζκηθνχ θαη ππνζηήξημεο, θαζψο θαη άιισλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Kindle θαη ηεο Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο, θαη 

ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ παξέρνπκε θάζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα. 

―Λνγηζκηθφ‖ ζεκαίλεη ηηο Δθαξκνγέο Αλάγλσζεο θαη φιν ην ινγηζκηθφ ηνπ Kindle 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ελεκεξψζεσλ/αλαβαζκίζεσλ απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ), θαη ηπρφλ 

ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ δηαζέηνπκε ζε εζάο. 

Φηθιακό Πεπιεσόμενο 

Υπήζη ηος Φηθιακού Πεπιεσομένος. Μεηά ηε ιήςε ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 

θαηαβνιή απφ εζάο ησλ ηπρφλ ζρεηηθψλ ρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

θφξσλ), ν Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ ζαο παξαρσξεί ην κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξνβνιήο, 

ρξήζεο θαη εκθάληζεο απηνχ ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα απεξηφξηζηεο θνξέο, κφλν ζην 

Kindle ή ζε Δθαξκνγή Αλάγλσζεο, ή φπσο αιιηψο επηηξέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο, 



 

 

κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ Kindle ή Άιισλ πζθεπψλ πνπ νξίδνληαη ζην Καηάζηεκα Kindle θαη 

κφλν γηα ηελ πξνζσπηθή, κε εκπνξηθή ρξήζε ζαο. Δθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ν 

Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ ζαο παξαρσξεί ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

δελ ζαο ην πσιεί. Ο Παξνρέαο Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα αλαξηήζεη επίζεο επηπξφζζεηνπο 

φξνπο γηα ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζην Καηάζηεκα Kindle. Απηνί νη φξνη ζα ηεζνχλ επίζεο ζε 

ηζρχ, αιιά απηή ε πκθσλία ζα είλαη θπξίαξρε ζε πεξίπησζε αληίθαζεο. Οξηζκέλν Φεθηαθφ 

Πεξηερφκελν, φπσο νη Πεξηνδηθέο Δθδφζεηο, δελ ζα δηαηίζεηαη ζε εζάο κέζσ ησλ Δθαξκνγψλ 

Αλάγλσζεο. 

Πεπιοπιζμοί. Δθηφο αλ αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα αιιηψο, απαγνξεχεηαη ε πψιεζε, ελνηθίαζε, 

εθκίζζσζε, δηαλνκή, αλακεηάδνζε, ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ή ε κε άιιν ηξφπν εθρψξεζε 

νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, θαη απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ή ηξνπνπνίεζε νπνησλδήπνηε 

ηδηνθηεζηαθψλ ζεκεηψζεσλ ή εηηθεηψλ ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα 

παξαθάκπηεηε, ηξνπνπνηείηε, αθαηξείηε ή αιινηψλεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν. 

Πεπιοδικέρ Δκδόζειρ. Μπνξείηε λα αθπξψζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο, φπσο επηηξέπεηαη ζηελ 

πνιηηηθή καο πεξί αθχξσζεο ζην Καηάζηεκα Kindle. Μπνξνχκε λα δηαθφςνπκε θαηά ηελ 

θξίζε καο κηα ζπλδξνκή, εάλ, γηα παξάδεηγκα, κηα Πεξηνδηθή Έθδνζε δελ είλαη πιένλ 

δηαζέζηκε. Δάλ δηαθφςνπκε κηα ζπλδξνκή πξηλ απφ ην ηέινο δηάξθεηάο ηεο, ζα πξνβνχκε ζε 

θαη’αλαινγία επηζηξνθή ρξεκάησλ. Γηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αιιαγήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

θαη ησλ ρξεψζεσλ ζπλδξνκήο θαηά θαηξνχο, κε ηζρχ απφ ηελ αξρή ηεο επφκελεο πεξηφδνπ 

ζπλδξνκήο. 

Αζύπμαηη ςνδεζιμόηηηα 

Υπήζη ηηρ αζύπμαηηρ ζςνδεζιμόηηηαρ. Σν Kindle ζαο ρξεζηκνπνηεί αζχξκαηε 

ζπλδεζηκφηεηα γηα λα ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε αγνξέο θαη ιήςε Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ απφ 

ην Καηάζηεκα Kindle. Γεληθά, δελ ζαο ρξεψλνπκε γηα απηή ηε ρξήζε αζχξκαηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο. Σν Kindle ζαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα γηα 



 

 

λα ζαο παξέρεη θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζαο ρξεψζνπκε ηέινο, φπσο γηα 

ηε ιήςε πξνζσπηθψλ αξρείσλ θαη ζπλδξνκέο φηαλ βξίζθεζηε ζε άιιε ρψξα. Σα ηέιε θαη νη 

φξνη γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζην Καηάζηεκα Kindle θαη κπνξεί λα αιιάδνπλ θαηά 

θαηξνχο. Αλ ην Kindle ζαο ιεηηνπξγεί κε ηηο ππεξεζίεο ηξίησλ, φπσο ζεκεία πξφζβαζεο WI-FI, 

κπνξεί λα ρξεσζείηε απφ ηνλ ηξίην κε ηα ηέιε ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ ςμπεπιθοπά ζαρ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα πνπ 

παξέρεηαη απφ εκάο κφλν ζε ζρέζε κε ηελ Τπεξεζία. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.  

Γιαθεζιμόηηηα. Αλ ην Kindle ζαο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα, ελδέρεηαη λα κε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Τπεξεζία ελ 

κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο. Γελ θέξνπκε επζχλε γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο αζχξκαηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο γηα ην Kindle ζαο ή νπνηαδήπνηε αληίζηνηρε απψιεηα Τπεξεζίαο. Σα 

γεγνλφηα πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ καο (φπσο αιιαγέο ζηελ ππεξεζία ή ηνπο φξνπο 

θνξέσλ αζχξκαηεο ζχλδεζεο) κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο φξνπο ή ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηνπο 

νπνίνπο ζαο παξέρνπκε αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα θαη κπνξεί λα επηθέξνπλ αιιαγή ζε 

απηνχο ηνπο φξνπο ή πξνζσξηλή ή κφληκε ηξνπνπνίεζε ή απψιεηα ηεο αζχξκαηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο γηα ην Kindle ζαο.  

ςζκεςή και λογιζμικό 

Υπήζη ηος Λογιζμικού. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Λνγηζκηθφ κφλν ζην Kindle ή κέζσ 

Δθαξκνγήο Αλάγλσζεο ή ζε Άιιε πζθεπή. Απαγνξεχεηαη λα δηαρσξίζεηε νπνηνδήπνηε 

κεκνλσκέλν ζηνηρείν ηνπ Λνγηζκηθνχ γηα ρξήζε ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή ή ππνινγηζηή, 

απαγνξεχεηαη λα ην κεηαθέξεηε γηα ρξήζε ζε θάπνηα άιιε ζπζθεπή ή ππνινγηζηή, ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην, ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ, ζε έλα δίθηπν θαη απαγνξεχεηαη λα 

πσιήζεηε, λα ελνηθηάζεηε, λα εθκηζζψζεηε, λα δαλείζεηε, λα δηαλείκεηε ή λα ρνξεγήζεηε άδεηα 

ρξήζεο ή λα εθρσξήζεηε κε θάπνην άιιν ηξφπν νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ζην Λνγηζκηθφ ζην 

ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη. Ηζρχνπλ επηπξφζζεηνη φξνη γηα νξηζκέλα ινγηζκηθά ή πιηθά ηξίησλ ζην 



 

 

Kindle θαη ζα ππεξηζρχνπλη ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κε απηή ηε πκθσλία. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα Legal ηνπ κελνχ Kindle Settings. 

Αςηόμαηερ ενημεπώζειρ. Γηα λα δηαηεξήζεηε ην Λνγηζκηθφ ζαο ελεκεξσκέλν, ε Amazon 

κπνξεί λα παξέρεη απηφκαηα ελεκεξψζεηο/αλαβαζκίζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζην Kindle ή Άιιε 

πζθεπή ζαο. 

Απαγοπεύεηαι η αποζςμπίληζη, η ανακαηαζκεςή ηος πηγαίος ή ηος ανηικειμενικού 

κώδικα ή η καηαζηπαηήγηζη. Απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε, απνζπκπίιεζε ή 

αλαθαηαζθεπή ηνπ πεγαίνπ ή ηνπ αληηθεηκεληθνχ θψδηθα ηνπ Kindle ή ηνπ Λνγηζκηθνχ, είηε ζην 

ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη, λα δεκηνπξγήζεηε νπνηαδήπνηε παξάγσγα έξγα ηνπ Λνγηζκηθνχ ή απφ 

απηφ, ή λα παξαθάκςεηε, λα ηξνπνπνηήζεηε, λα αθπξψζεηε ή λα αιινηψζεηε ή λα 

θαηαζηξαηεγήζεηε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ή ηελ πξνζηαζία ηνπ Kindle ή ηνπ 

Λνγηζκηθνχ ή νπνηνπδήπνηε κεραληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη ελεξγά κε ην Λνγηζκηθφ, γηα 

παξάδεηγκα, ε αχμεζε ή ππνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Kindle ή ηνπ Λνγηζκηθνχ. 

Γενικά 

ςμμόπθωζη με ηο νόμο και επιθύλαξη δικαιωμάηων. Θα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Kindle, ην 

Λνγηζκηθφ, ηελ Τπεξεζία θαη ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο 

ηζρχνληεο λφκνπο. Γελ ζαο κεηαβηβάδεηαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή θπξηφηεηα νπνησλδήπνηε 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ηεο Amazon ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο ή άιισλ 

Παξνρέσλ Πεξηερνκέλνπ κε ηελ πψιεζε ή κεηαβίβαζε ηνπ Kindle ζε εζάο ή ηελ 

παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ηνπ Λνγηζκηθνχ ή ηνπ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζε εζάο.  

Κανονιζμοί Δξαγωγήρ. Θα ζπκκνξθσζείηε κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο 

εμαγσγήο θαη επαλεμαγσγήο θαη δελ ζα κεηαθέξεηε, ή ελζαξξχλεηε, βνεζήζεηε ή εγθξίλεηε ηε 

κεηαθνξά ηνπ Kindle, Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ ή Λνγηζκηθνχ ζε κηα απαγνξεπκέλε ρψξα ή λα 

παξαβηάδεηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο ή θαλνληζκνχο. 



 

 

Λαμβανόμενερ Πληποθοπίερ. Σν Λνγηζκηθφ ζα παξέρεη ζηελ Amazon δεδνκέλα γηα ην 

Kindle ζαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηελ Τπεξεζία (φπσο ε δηαζέζηκε κλήκε, ν ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο, ηα αξρεία θαηαγξαθήο θαη ε ηζρχο ζήκαηνο). Σν Λνγηζκηθφ ζα παξέρεη επίζεο 

ζηελ Amazon πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν ζην Kindle ή Άιιε πζθεπή 

ζαο θαη ηε ρξήζε απφ εζάο (φπσο ε ηειεπηαία ζειίδα πνπ δηαβάζηεθε θαη αξρεηνζέηεζε 

πεξηερφκελνπ). Οη ζρνιηαζκνί, νη ζειηδνδείθηεο, νη ζεκεηψζεηο, νη επηζεκάλζεηο, ή νη ζπλαθείο 

ζεκάλζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην Kindle ή ηελ Δθαξκνγή Αλάγλσζεο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ ζηνπο δηαθνκηζηέο πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο ηεο ρψξαο φπνπ κέλεηε. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπκε ππφθεηληαη ζηε 

δήισζε απνξξήηνπ ηεο Amazon.com.uk ζηελ ηζηνζειίδα www.amazon.com.uk/privacy. 

Πληποθοπίερ πος παπέσονηαι ζε ηπίηοςρ. Δίζηε ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεηε ζε ηξίηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα Kindle ή Δθαξκνγή Αλάγλσζεο. 

Γιπλώμαηα Δςπεζιηεσνίαρ. Σν Kindle, ην Λνγηζκηθφ θαη ε Τπεξεζία ή θαη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε απφ ηα πξνεγνχκελα κπνξεί λα θαιχπηνληαη 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ή αηηήζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζε 

εθθξεκφηεηα.  

Υπεώζειρ για ηην Τπηπεζία. κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε, λα αλαζηείινπκε ή λα 

δηαθφςνπκε ηελ Τπεξεζία, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Λύζη. Σα δηθαηψκαηά ζαο, ζχκθσλα κε απηή ηε πκθσλία ζα ιχνληαη απηφκαηα ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθψλεζηε κε νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο πκθσλίαο . ηελ 

πεξίπησζε ηεο ελ ιφγσ ιχζεο, πξέπεη λα δηαθφςεηε θάζε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη ε 

Amazon κπνξεί λα αλαθαιέζεη ακέζσο ηελ πξφζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία ή ζην Φεθηαθφ 

Πεξηερφκελν ρσξίο επηζηξνθή νπνησλδήπνηε ρξεψζεσλ. Ζ κε εκκνλή ηεο Amazon ή ε κε 

επηβνιή απφ ηελ Amazon ηεο απζηεξήο ζπκκφξθσζήο ζαο κε απηή ηε πκθσλία δελ ζα 

ζπληζηά παξαίηεζε απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο. 



 

 

Δξαιπέζειρ εςθύνηρ. Ζ ΑΜΑΕΟΝ ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ: (Α) ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ 

ΓΔΝ ΖΣΑΝ ΔΤΛΟΓΑ ΠΡΟΒΛΔΦΗΜΔ ΑΠΟ ΔΑ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΜΑΕΟΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 

ΥΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ KINDLE, ΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Ή ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

(ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ), (Β) ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΑΠΟ ΣΤΥΟΝ ΠΑΡΑΒΗΑΖ Ή 

ΑΤΝΔΠΔΗΑ ΣΖ ΑΜΑΕΟΝ ΚΑΗ (Γ) ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΕΖΜΗΔ Ή ΑΛΛΔ 

ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΜΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ, ΣΟΤ 

KINDLE, ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ KINDLE, ΣΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Ή ΣΟΤ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Ή ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ KINDLE, ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ KINDLE, ΣΟΤ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Ή ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΠΟ ΔΑ ΚΑΣΑ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΕΖΜΗΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΟΡΟ, Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΑΜΑΕΟΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ Δ 

ΔΑ ΓΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ (ΠΛΔΟΝ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Α ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ, 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ ΣΖ 

ΑΜΑΕΟΝ Ή ΜΔΧ ΣΧΝ ΘΔΜΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Α) ΘΑ ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΣΑΗ Δ 

ΣΡΗΑΚΟΗΔ ΛΗΡΔ (GBP). ΣΗΠΟΣΑ Δ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΓΔΝ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΑ 

ΘΔΜΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ Α Χ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ Ή ΣΤΥΟΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΘΑΝΑΣΟ, 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ Ή ΑΠΑΣΖ. 

Ηζσύον δίκαιο. Αλεμαξηήησο ησλ αξρψλ δηαθσλίαο λφκσλ, απηή ηε πκθσλία θαη θάζε 

είδνπο δηαθνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κεηαμχ εζάο θαη ηεο Amazon ζα δηέπνπλ νη 

λφκνη ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 

Γιαθοπέρ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε 

απηή ηε πκθσλία, ζα επηδηθάδεηαη ζηε δηθαζηηθή πεξηθέξεηα ηεο πφιεο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

θαη εζείο ζα ζπλαηλείηε ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία θαη ζηνλ ηφπν εθδίθαζεο ησλ ελ ιφγσ 

δηθαζηεξίσλ. 

Γικαιώμαηα ηηρ Κςβέπνηζηρ ηων Ζνωμένων Πολιηειών. Σν Λνγηζκηθφ, ε Τπεξεζία θαη ην 

Φεθηαθφ Πεξηερφκελν παξέρνληαη ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ σο "εκπνξηθά 

είδε", "ινγηζκηθφ ππνινγηζηή εκπνξηθήο ρξήζεο", "ηεθκεξίσζε ινγηζκηθνχ ππνινγηζηή 

εκπνξηθήο ρξήζεο" θαη "ηερληθά δεδνκέλα", φπσο νξίδνληαη ζηνλ Οκνζπνλδηαθφ Καλνληζκφ 



 

 

Απφθηεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (U.S. Federal Acquisition Regulation) θαη ζην 

πκπιήξσκα ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Καλνληζκνχ Απφθηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ 

Ζ.Π.Α. κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλήζσο παξέρνληαη ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο.  

Πλήπηρ ζςμθωνία και ακςπόηηηερ. Απηή είλαη ε πιήξεο ζπκθσλία κεηαμχ εκάο θαη εζάο 

ζρεηηθά κε ην Kindle, ην Φεθηαθφ Πεξηερφκελν, ην Λνγηζκηθφ θαη ηελ Τπεξεζία θαη αληηθαζηζηά 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν. Αλ νπνηνζδήπνηε φξνο ή 

πξνυπφζεζε απηήο ηεο πκθσλίαο ζεσξεζεί αλίζρπξνο, άθπξνο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

αλεθηέιεζηνο, απηφ ην κέξνο ζα ζεσξεζεί δηαρσξηδφκελν θαη δελ ζα επεξεάζεη ηελ ηζρχ θαη 

εθηειεζηκφηεηα ησλ ππφινηπσλ φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ. 

Σποποποίηζη. Μπξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο 

πκθσλίαο, θαηά ηε απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηά καο, κε ηελ αλάξηεζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ 

φξσλ ζην Καηάζηεκα Kindle ή ηε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ηεο Amazon.com.uk.  

ηοισεία Δπικοινωνίαρ. ρεηηθά κε ηελ παξνχζα πκθσλία, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε 

ηελ Amazon ζηε δηεχζπλζε EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg (Αξ. Μεηξψνπ Λνπμ. 

B 101818, Μεηνρηθφ θεθάιαην 37500 €, Αξ. άδεηαο ιεηηνπξγίαο 104408) ή ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: ukkindleterms@amazon.co.uk. 

Γηα βνήζεηα κε ην Kindle, κηα Δθαξκνγή Αλάγλσζεο, ηελ Τπεξεζία ή ηελ επίιπζε άιισλ 

πξνβιεκάησλ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ: kindle-cs-support@amazon.com.uk ή ηειεθσληθά ζηνλ αξηζκφ 0800 496 1081 

(ηέινο πκθσλίαο) 



 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΔΝΟ ΔΣΟΤ 

Ζ παξνχζα εγγχεζε παξέρεηαη απφ ηελ Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. 

North, Seattle, WA 98109-5210, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηε πζθεπή Kindle (ε "πζθεπή"). 

Χζηφζν, αλ απηή ε πζθεπή αγνξάζηεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηφηε απηή ε Δγγχεζε 

παξέρεηαη απφ ηελ Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg (Αξ. Μεηξψνπ 

Λνπμ. B 101818, Μεηνρηθφ θεθάιαην 37500 €, Αξ. άδεηαο ιεηηνπξγίαο 104408). Ο παξνρέαο 

απηήο ηεο εγγχεζεο αλαθέξεηαη νξηζκέλεο θνξέο ζηελ παξνχζα σο "εκείο". 

Παξέρνπκε εγγχεζε γηα ηε πζθεπή έλαληη αηειεηψλ ζηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα 

ζπλεζηζκέλε θαηαλαισηηθή ρξήζε, γηα έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ιηαληθήο 

αγνξάο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο, εάλ πξνθχςεη θάπνηα αηέιεηα ζηε 

πζθεπή, θαη αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο επηζηξνθήο ηεο πζθεπήο, ζα πξνβνχκε, θαηά ηε 

δηαθξηηηθή καο επρέξεηα, θαη ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, είηε (i) ζηελ 

επηζθεπή ηεο πζθεπήο, ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνχξηα ή αλαθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα, είηε 

(ii) ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πζθεπήο κε κηα θαηλνχξηα ή αλαθαηαζθεπαζκέλε πζθεπή, ή (iii) 

ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζπλνιηθνχ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο πζθεπήο ζε εζάο. 

Απηή ε πεξηνξηζκέλε εγγχεζε ηζρχεη γηα νπνηαδήπνηε επηζθεπή, εμάξηεκα αληηθαηάζηαζεο ή 

πζθεπή αληηθαηάζηαζεο γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ εγγχεζεο ή γηα 

ελελήληα εκέξεο, νπνηνδήπνηε δηάζηεκα είλαη ην κεγαιχηεξν. Όια ηα αληηθαηαζηεκέλα 

εμαξηήκαηα θαη πζθεπέο γηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή καο. Απηή ε πεξηνξηζκέλε εγγχεζε ηζρχεη κφλν γηα ηα πιηθά κέξε 

ηεο πζθεπήο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε αηχρεκα, θαθή ρξήζε, παξακέιεζε, θσηηά ή άιια 

εμσηεξηθά αίηηα, ηξνπνπνηήζεηο, επηζθεπή, ή εκπνξηθή ρξήζε. 

Οδεγίεο. Παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ζηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο πνπ παξέρνληαη ζε απηφλ ηνλ νδεγφ γηα εηδηθφηεξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζθεπήο ηεο πζθεπήο ζαο ππφ εγγχεζε. Γεληθφηεξα, ζα ρξεηαζηεί λα παξαδψζεηε ηε 

πζθεπή είηε ζηελ αξρηθή ηεο ζπζθεπαζία είηε ζε κηα εμίζνπ πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία ζηε 

δηεχζπλζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ. Πξνηνχ παξαδψζεηε ηε 



 

 

πζθεπή γηα επηζθεπή εληφο εγγχεζεο, είλαη επζχλε ζαο λα δεκηνπξγήζεηε αληίγξαθα 

αζθαιείαο νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ, ινγηζκηθνχ, ή άιισλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

έρεηε απνζεθεχζεη ή δηαηεξήζεη ζηε πζθεπή. Δίλαη πηζαλφ απηά ηα δεδνκέλα, ινγηζκηθφ ή 

άιια ζηνηρεία λα ραζνχλ ή λα αλαδηακνξθσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθεπήο, θαη δελ ζα 

θέξνπκε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ηέηνηα δεκηά ή απψιεηα. 

Πεξηνξηζκνί. ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ, Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΣΑ 

ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ, ΤΝΗΣΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΗΥΤΟΤΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΝΓΗΚΧΝ 

ΜΔΧΝ, ΚΑΗ ΑΠΟΠΟΗΟΤΜΑΣΔ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΟΛΔ ΣΗ ΝΟΜΗΚΔ Ή ΗΧΠΖΡΔ 

ΔΓΓΤΖΔΗ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΥΧΡΗ ΝΑ ΠΔΡΗΟΡΗΕΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΔ ΜΟΝΟ, 

ΣΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΡΤΦΧΝ Ή ΛΑΝΘΑΝΟΤΧΝ ΑΣΔΛΔΗΧΝ. Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΑΠΟΠΟΗΖΘΟΤΜΔ ΣΗ ΝΟΜΗΚΔ Ή ΗΧΠΖΡΔ 

ΔΓΓΤΖΔΗ, ΣΟΣΔ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟ, Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΟΛΧΝ 

ΣΧΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΘΑ ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΤΣΖ ΣΖ ΡΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ Ή ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΟΡΗΜΔΝΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΑ ΝΟΜΗΚΖ Ή ΗΧΠΖΡΖ ΔΓΓΤΖΖ, ΤΝΔΠΧ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΧ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΔΑ. ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΜΔ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ 

ΑΜΔΔ, ΔΗΓΗΚΔ, ΘΔΣΗΚΔ Ή ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ Χ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ Ή ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ 

ΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ. Δ ΜΔΡΗΚΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ Ο ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΓΔΝ 

ΗΥΤΔΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΑΞΗΧΔΗ ΘΑΝΑΣΟΤ Ή ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ, Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ 

ΝΟΜΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΚΟΠΗΜΔ ΠΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΠΡΑΞΔΗ ΒΑΡΗΑ ΑΜΔΛΔΗΑ Ζ/ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ, ΤΝΔΠΧ Ο ΑΝΧΣΔΡΧ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 

ΜΖΝ ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΔΑ. ΟΡΗΜΔΝΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΑΗΡΔΖ 

Ή ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΑΜΔΧΝ, ΘΔΣΗΚΧΝ Ή ΑΠΟΘΔΣΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ, ΚΑΗ ΤΝΔΠΧ 

Ζ ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΞΑΗΡΔΖ Ή ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΗΥΤΟΤΝ ΓΗΑ ΔΑ. ΑΤΣΖ Ζ 



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ "ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ" ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ ΣΟ ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ. 

Απηή ε πεξηνξηζκέλε εγγχεζε ζαο παξέρεη ζπγθεθξηκέλα λνκηθά δηθαηψκαηα. Δλδέρεηαη λα 

έρεηε πξφζζεηα δηθαηψκαηα αλαιφγσο δηθαηνδνζίαο θαη απηή ε πεξηνξηζκέλε εγγχεζε δελ 

επεξεάδεη απηά ηα δηθαηψκαηα. 

Δπιππόζθεηερ πληποθοπίερ 

Μπνξείηε λα δείηε κηα έθδνζε ηεο Άδεηαο Υξήζεο θαη Όξσλ Υξήζεο ηνπ Kindle, ηεο 

Πεξηνξηζκέλεο Δγγχεζεο Δλφο Έηνπο θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ γηα ην Kindle ζε άιιεο 

γιψζζεο ζηελ ηζηνζειίδα http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

Αλ αγνξάζαηε απηή ηε πζθεπή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κπνξείηε λα δείηε θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην Kindle ζηελ ηζηνζειίδα 

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



 

 

Κοινοποιήζειρ πεπί Γικαιωμάηων Δςπεζιηεσνίαρ 

Ζ ζπζθεπή Kindle ή θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπή Kindle 

κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ή αηηήζεηο 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ζε εθθξεκφηεηα. 

Ζ ηερλνινγία απνθσδηθνπνίεζεο ήρνπ MPEG Layer-3 ρξεζηκνπνηείηαη θαηφπηλ άδεηαο ησλ 

Fraunhofer IIS θαη Thomson. 

Κοινοποιήζειρ πεπί Πνεςμαηικών Γικαιωμάηων και Δμποπικών 

ημάηων 

Σν ινγηζκηθφ ηεο ζπζθεπήο Amazon Kindle, ν Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης τοσ Amazon 

Kindle, θαη ν Οδηγός Χρήσης τοσ Amazon Kindle απνηεινχλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 2004 - 

2010 ηεο Amazon.com, Inc. ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξεηψλ. Με ηελ επηθχιαμε φισλ 

ησλ δηθαησκάησλ. 

Σα 1–CLICK, AMAZON, ην ινγφηππν AMAZON.COM, ην ινγφηππν AMAZONKINDLE, ηα 

AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET ΚΑΗ WHISPERSYNC 

είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ηεο Amazon.com, Inc. ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ.  

Σν Java θαη φια ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ινγφηππα πνπ βαζίδνληαη ζηε Java είλαη εκπνξηθά 

ζήκαηα ή ζήκαηα θαηαηεζέληα ηεο Sun Microsystems, Inc. ζηηο ΖΠΑ θαη άιιεο ρψξεο. 

 

 

Vocalizer™ for Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Σα Vocalizer™ θαη 

Nuance® είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ή ζήκαηα θαηαηεζέληα ηεο Nuance Communications, Inc. ή 

θαη ρνξεγψλ άδεηαο ρξήζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηφπηλ άδεηαο ρξήζεο. 



 

 

Δγγελήο ππνζηήξημε PDF κέζσ ηεο ηερλνινγίαο Adobe® Reader®. 

Πεξηέρεη iType™ απφ ηελ Monotype Imaging Inc. Σν ―Monotype‖είλαη ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο 

Monotype Imaging Inc. πνπ έρεη θαηαηεζεί κε ην Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη 

Δκπνξηθψλ εκάησλ ησλ ΖΠΑ θαη κπνξεί λα έρεη θαηαηεζεί ζε νξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο. 

Monotype® The Monotype Corporation. 

Όια ηα ππφινηπα εκπνξηθά ζήκαηα, νλφκαηα πξντφλησλ, επσλπκίεο εηαηξεηψλ, εκπνξηθά 

ζήκαηα, θαη ζήκαηα ππεξεζηψλ αλήθνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θαηφρνπο ηνπο. 

 


