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 'ב נספח

 מוצרה על מידע

 

 

 ותאימות בטיחות מידע

 

 להימנע כדי, השימוש לפני הבטיחות ומידע הוראותה כל את לקרוא יש  .אחראי באופן השתמש

 .סכנהמ

 

 

 

 פציעהל ,חשמלי הלםל, ריפהלש לגרום עלול הבטיחות הוראות ביצוע אי  !זהירות  

 .אחר נזקל או
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   Kindle-ה על לשמור כיצד

 

 לא הזהר .אחרים רטובים מקומות או יוריםכ דלי או, בגשם ואביזריב או Kindle-ב להשתמש אין

 חיבורה את כבה, מהחשמל נתק, נרטב המכשירש קרהבמ .שלך Kindle-ה על נוזלים או מזון לשפוך

 המתן .מסך שומר של למצב לחזור מסךל ואפשר( Turn Wireless Off ובחר, Menu פתח) אלחוטיה

 בשילי תנסה אל .פעיל למצב הכפתור הזזת ידי על השימוש התחלת לפני חלוטיןל יבש שהמכשיר עד

 במטלית המסך את נקה. שיער מייבש או מיקרוגל כגון, חיצוני חום מקור בעזרת שלך Kindle-ה את

 תיק או מסמכים תיק בתוך Kindle-ה תאישנ בעת. מחוספס חומר עם אותו לנגב לא היזהר; רכה

 .שריטות למנוע מנת על Kindle-ה את לעטוף יש, נשיאה

 

 תאב אותו תשאיר אל ,לדוגמה .קור או חום של ותקיצוני טמפרטורותל שלך Kindle-ה את תחשוף אל

 .יםוהגב חום תנאיב או אפסל מתחת של בטמפרטורות ,המכונית של המטען

 

 למכשיר תמיכה

 

 ידי על  Amazon.com של מורשה צוות עם רקו אך להתייעץ יש, מכשירב לתמיכה זקוק אתה אם

 .לקוחות שירות עם קשר תריצי

  support@amazon.com-cs-kindle :ב"בארה קוחותלל התמיכ של אלקטרוני דואר

 

 ;(חינם שיחת) 1-866-321-8851: ב"ארה בתוך :ב"בארה ללקוחות לתמיכה טלפון מספרי

 (בתשלום שיחה) 1-206-266-0927: ב"לארה מחוץ

 

 kindle-support-uk@amazon.co.uk: בבריטניה לקוחות לתמיכת אלקטרוני דואר

 

 ; (חינם שיחת) 0800-496-2449: בריטניה בתוך: בבריטניה לקוחות לתמיכת טלפון מספרי

 (בתשלום שיחה)  2449 496 800(0) 44+: לבריטניה מחוץ

 

 support@amazon.com-cs-kindle :ל"דוא :אחרות במדינות וחותלק שירותל אלקטרוני דואר

 (בתשלום שיחה) 1-206-266-0927: וןטלפ

 

 .האחריות את לבטל עלול לקוי  שירות

 

 

mailto:kindle%1Ecs%1Esupport@amazon.com
mailto:kindle%1Ecs%1Esupport@amazon.com
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 הסוללה בטיחות
 

 מידע לקבלת .מורשה שירות ספק ידי על רק Kindle-ב נטענתה הסוללה את להחליף אישר הינך

 ,(אחרות מדינות או ב"ארהב)  http://www.amazon.com/kindletermsבאתר ראה ,סוללות על נוסף

 רק לטעון יש סוללהה את .http://www.amazon.co.uk/kindleterms  באתר בבריטניה או

 (.צלזיוס °35 עד °0) פרנהייט °95-ל °32 ביןש בטמפרטורות

 

 

  האוזניות בטיחות
 

 נזקי עומנל כדי. בשמיעה לנזק לגרום עלולה תממושכ זמן תלתקופ הגבוה שמע בעוצמת האזנה

 :הבאות העצות לפי פעל, שמיעה

 .נמוכה האזנה עוצמת על שמור. 1

 .ציפהור ממושכת מהאזנה הימנע. 2

 . חיצוני רעש בודדל כדי אוזניות להרכיב יש. 3

 

  ותאימות אלחוטית רשת של בטיחות

 

 כאשר או ,אסורה תאלחוטי רשתב שימושה בהם באזורים Amazon של Whispernet את לכבות יש

-ה את להפעיל רצוי לא ;להלן יפורטו מסוימים מצבים .הסכנ להוות או הפרעותל לגרום עשוי הוא

Kindle םעWhispernet  אלחוטי במכשיר להשתמש אסור שבו מקוםב. 

 

 טיסה בעת אלחוטית רשת כיבוי
 

 תעופה וסוכנויות ב"ארה לש התעופה מינהל תקנות, המטוס מערכותל אפשרית רעההפ למנוע כדי

 אם .המכשיר של האלחוטי בשירות להשתמש טיסהה צוותמ רשות שתקבל דורשות אחרות רבות

 את תירמ המטוס צוות כאשר רק לקריאה שלך Kindle-ב להשתמש לתוכ, יכבו האלחוטי שירותה

 .אלקטרוניים במכשירים שומיהש
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 אחרים אלקטרוניים מכשירים תסביבב ותזהירב נהג

 שימוש נעשה לא אםו ,בה ומשתמש כזו אנרגיה קריןמ, (RF) רדיו יתדר של אנרגיה מפיק Kindle-ה

 אותות .אלקטרוני ציודבו רדיו תקשורתב להפרעות רוםלג עלול המכשיר, להוראות בהתאם נכון

 מכשיריםו בידור ותמערכ, אלקטרוניות הפעלה למערכות להפריע עלולים חיצוניים( RF) רדיו תדרי

 מפני מוגן חדישה אלקטרוניה ציודה רוב .נאות באופן מוגנים או מותקנים אינם אשר אישיים רפואיים

 מכשירים לגבי .היצרן הוראות את בדוק, כלשהו ספק לש במקרה. חיצוניים  (RF) רדיו אותות

 הם אם לברר כדי היצרן עם או רופא עם להתייעץ יש ,(השמיע עזריו לב יקוצב כגון) אישיים רפואיים

 .(RF) צונייםחי רדיו אותות מפני כהלכה מוגנים

 

 הפרעות רולמזע צעדים

 והפעלה כיבוי ידי על זאת לבדוק ניתן) טלוויזיה או רדיו להפרעות גורם Kindle-ה מכשירש במקרה

 מקם או ווןכ: הבאות מהפעולות יותר או אחת ידי על ההפרעות את להפסיק ביכולתך, (Kindle-ה של

; שלך Kindle-מה הטלוויזיהו הרדיו בין מרחקה את להגד; הטלוויזיה או רדיוה של האנטנה את מחדש

 טכנאי/יצרן עם עץתייה ,עזרה לקבלת, ופיןלחיל; שונים בשקעים הרדיו ומקלט המכשיר את חבר

 .הטלוויזיה או רדיוה

 

 לשילוט לב שים

 אתרי וכן, רפואי טיפול מתקני כגון, סכנה להוות יםיכול( RF) הרדיו אותות שבהם מקומות יש

-דו  ניידים טלפונים או רדיו מכשירי לכבות יש כי המתריע וטליש חפש, בטוח אינך אם .הבנייה

 .כיווניים

-ה של מזהה מספר, D00901 מספר דגם עבורFCC -ה של תאימות רתהצה

FCC : XSX-1013דגם ומספר D00901 ,ה של מזהה מספר-FCC : 

X7N-0610 
 

 המכשיר( 1: )הבאים התנאים לשני כפופה הפעלהה. FCC-ה חוקי של 15 סעיף את תואם המכשיר

 העלולות כאלה לרבות, הפרעות או שיבושים יחסום לא המכשיר( 2)-ו, מזיקים לשיבושים יגרום לא

 .רצויה לא לפעולה לגרום
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 של 15 לסעיף בהתאם B מדרגה דיגיטלי התקן עבור הגבלותה את תואמים וונמצא נבדקו המכשירים

 תקנהה מתבצעת כאשר מזיקה הפרעה נגד ירהסב הגנה לספק נועדו אלה גבלותה. FCC-ה תקנות

 או שינויים .מסוימת התקנה עם הפרעות תתרחשנה לא כי ערובה אין, זאת עם .מגורים אזוריב

 לשימוש אישורה ולטיבל לגרום יםיכול ,לתאימות האחראי הצד ידי על במפורש אושרו שלא תאמותה

 .במכשיר

 מספר מתן ידי על הרשאה וקיבלו ,רדיו תדרי להפקת בנוגע FCC-ה הנחיות את תואמים יםהמכשיר

 .המכשיר בגב הנמצא זיהוי

 

-ה של זיהוי מספרD00901  דגם עבור רדיו לתדרי חשיפה בדבר מידע

FCC XSX-1013 מספר ומודל  D00901ה של זיהוי מספר-FCC X7N-

0610 

 

 רדיו יתדר אנרגייתל חשיפה

 ידי על שהוגדרו כפי ,רדיו תדרי תיאנרגיל חשיפה לש הפליטה שגבולות כך ויוצר תוכנן Kindle-ה

 ומדינות, האירופי האיחוד של מווסתות רשויות, (FCC) ב"ארה של לתקשורת הפדראלית וועדהה

 בסעיף FCC-ב היבתיקי למצוא תוכל שלך Kindle -ה על מידע .המותר את יעברו לא ,אחרות

Display Grant  באתרhttp://www.fcc.gov/oet/ea/  ,ה באתר שחיפשת לאחר-FCC מספרה את 

 .המכשיר גב על המצוין, שלךKindle -ה של המזהה

 

 ובריטניה ב"לארה מחוץ Kindle משתמשיל נוספים םפרטי

 :להלן קישורב, ובריטניה ב"רהלא מחוץ Kindle משתמשי עבור נוסף מידע לראות ניתן

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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  Kindle של נכון חזורמ

 למחזר הקפד .מסוימים אלקטרוניים מכשירים של מוסדר מחזור קייםמת שבהם אזורים יש 

 בקישורים עיין, Kindle חזורמ על מידע לקבלת .המקומיים חוקיםול תקנותל בהתאם Kindle-ה את

 :הבאים

 http://www.amazon.com/kindle-recycling :ב"בארה לקוחות

 recycling-http://www.amazon.co.uk/kindle :בבריטניה לקוחות

 UL אישור מספר

 .המכשיר גב על מצוין Kindle-ה שלUL  אישור מספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling
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  טכני מפרט

  D00901  - דגם מספר

  .אפור צבע סולם של דרגות 16,  פיקסלים 800X600 רזולוציה ,אלכסונית תצוגה' אינץ 6 - תצוגה

 (.מ"מ 190X123X8.5) 'אינץ 7.48X4.84X0.34 - מידות

 (.גרם 247) אונקיות Kindle 3G WiFi 8.7:; (גרם 240) אונקיותKindle Wi-Fi:  8.5 - משקל

 .למשתמש זמין, בערך GB3 עם GB4 פנימי אחסון - אחסון

, מופעל אינו המיקרופון .מובנה מיקרופון, מובנים סטריאו רמקולי, מ"מ 3.5 אוזניותל שקע - אודיו

  .עתידי לשימוש סופק אך

  .נטענת פולימר ליתיום וסוללת AC כוח מתאם - לחשמל חיבור

 תאלחוטי יותקישור עם  HSDPA / GSMאלחוטי מודם( micro-B חיבור)USB 2.0  - קישוריות

 .תבינלאומי

 .(צלזיוס °35 עד °0) פרנהייט °95 עד °32 - להפעלה טמפרטורות

 (.צלזיוס °45 עד -°10) פרנהייט °113 עד °14 - אחסון טמפרטורת

 802.11b - Wi-Fi אוg 802.11. 

 *AMAZON.COM Kindle של שימוש תנאיו רישיון הסכם

 

(. "אנחנו" או" Amazon", שותפיה עם) .Amazon Digital Services, Inc לבין בינך הוא זה הסכם

 הודעת וכן, במכשיר שימושה תנאיו  Kindle Amazon.comשל זה שיוןיר הסכם את קרא אנא

 ותנאי, המדיניות, האחרים הכללים ואת , www.amazon.comבכתובת   Amazon.com של פרטיות

 לפני ,(זה "הסכם" :ביחד)  Kindleבחנות או Amazon.com האינטרנט באתר הישימים וםרסהפ

 .דיגיטלי תוכן או קריאה שוםיי כלב או Kindle-ב השימוש

http://www.amazon.com/
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 הסכם של לתנאים כפוף להיות אותך חייבמ ,דיגיטלי תוכן כל או אהקריה יישומי, Kindle-ב שימושה

 תוכןה, קריאהה יישום, Kindle-ב להשתמש תוכל לא, זה הסכם תנאי את מקבל אינך אם .זה

  .ההחזרות למדיניות בהתאם כספי החזר קבלתל Kindle-ה את להחזיר לותוכ; שירותה או, דיגיטליה

 

 Kindle Amazon.co.uk-ב השימוש תנאיו הרישיון בהסכם לעיין צריכים Amazon.co.uk לקוחות *

 זה הסכם של לקריאה .Error! Reference source not found .: הבאה בכתובת שנית הודפס אשר

 http://www.amazon.com/kindletermsandconditions: באתר ראה אחרות בשפות

 

  :זה להסכם הבהרות

 

 .שלישי צד או אנחנו להיות יכול אשר, Kindle של בחנות דיגיטלי תוכן המציע ספק –" תוכן ספק"

  עדכוני, בלוגים, עת כתבי, מגזינים, עיתונים, ספרים כגון, דיגיטלי אלקטרוני תוכן –" טלידיגי תוכן"

RSS ,ייםאינטראקטיב או םיסטטי אלקטרוניים תכנים ועוד, קיםמשח.  

"Kindle "– נייד אלקטרוני קריאה מכשיר. 

 ידינו על המוצעים אחרים פריטים או דיגיטלי תוכן לרכוש יכול אתה שדרכה חנות –" Kindle חנות"

 .שלך החשבון הגדרותו הדיגיטלי תוכןה את ולנהל שלישי צד ידי על או

  .קריאה יישום להפעיל מורשה אתה שבו Kindle שאיננו אחר התקן או מחשב –" אחרים התקנים"

 בלוגים, עת כתבי, מגזינים, עיתונים כגון, מנוי בסיס על לרשותך העומד דיגיטלי תוכן –" עת כתבי" 

  .מנוי בסיס על אחר ותוכן אלקטרוניים

 למשתמשים תהמאפשר (לתוכנה שדרוגיםה/העדכונים כל כולל) זמינה תוכנה –" קריאה יישום"

 ".אחר התקן" גבי על דיגיטלי בתוכן שלהשתמ או/ו לגלוש, להוריד, לקנות

 

 

 

 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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 מספקים שאנו אחרים ושירותים תמיכה, תוכנה, לידיגיט תוכן ,אלחוטית יותקישור –" שירות"

 .לעיל יםהאמור תנאיםל בכפוף, יאהקר שוםיבי ולמשתמשים Kindle משתמשיל

 תיעוד וכל, (לתוכנה יםשדרוג/העדכונים כל כולל) Kindle-ב תוכנה וכל קריאה יישום –" תוכנה"

 .לרשותך דיםיממע שאנחנו משויך

 

  דיגיטלי תוכן

 מסים כולל) רלבנטי חיוב כל של ותשלום דיגיטלי ןתוכ של ההורדה לאחר .ידיגיטל בתוכן השימוש

 מספר זה דיגיטלי תוכן ולהציג, להשתמש, לצפות בלעדית לא זכות לך מעניק התוכן ספק, (רלבנטיים

, השירות סגרתבמ המותר אחר מכשיר או קריאה יישום או Kindle על ורק אך, מוגבל בלתי פעמים

 לא, אישי לשימוש ורק אך, Kindle-ה בחנות המפורטים אחריםה תקניםהה אוKindles -ה על ורק אך

 ספק .אחרת צוין אם אלא, התוכן ספק ידי על לך נמכר ולא, ברישיון ניתן זה דיגיטלי תוכן . מסחרי

 הסכם אך, וחולי אלה תנאים .דיגיטליה לתוכן נוספים תנאים Kindle של בחנות פרסםל עשוי התוכן

 דרך זמין אינו, עת כתבי כגון, דיגיטליה וכןתמה חלק .סכסוך של במקרה הקלפסי הבסיס היהוו זה

 .קריאה יישום

 זכויות להעביר ,לשדר, להפיץ, להחכיר, להשכיר, למכור אסור, אחרת מפורשות צוין לא אם. גבלותה

, כלשהו שלישי צדל ממנו חלק כל או, הדיגיטלי תוכןה על אחרת דרך בכל זכויות להקצות או חוזה

 יכול אינך, בנוסף .דיגיטליה תוכןה לש תוויות או תוקנייני הודעות כל תלשנו או להסיר יכול ואינך

  .דיגיטליה תוכןה על שומרותה האבטחה תכונות את לסכל או, להפר, לשנות, לעקוף

 רשאים אנו  Kindle.-ה בחנות שלנו הביטול מדיניותב כמצוין המנוי את לבטל ניתן. עת כתבי

 לפני מנוי נפסיקש במקרה. יותר זמינים אינם העת כתבי אם, למשל, דעתנו שיקול פיל מנוי להפסיק

 תהזכו את לעצמנו שומרים אנו. השימוש תקופת לפי שחושב כספי החזר לך ניתן, המנוי תקופת תום

 .המנוי של הבאה התקופה תחילתב לתוקף יכנס השינוי, לעת מעת המנוי ודמי המנוי תנאי את לשנות
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  אלחוטית קישוריות

 

 ךל לאפשר מנת על אלחוטית קישוריותב משתמש שלך Kindle-ה. תאלחוטי קישוריותב שימוש

  שימוש עבור חיוב וביםג אנו אין, כללי באופן. Kindle-ה חנותמ דיגיטלי תוכן ולהוריד לקנות

 זמינים יהיו אחרים שירותיםש כדי אלחוטית בקישוריות שתמשמ Kindle-ה .אלחוטית קישוריותב

 נמצא אתה כאשר ומנויים אישי קובץ הורדת כגון שירותים עבור תשלום ממך נגבה אך, עבורך

 הםו Kindle -ה חנותב זה מסוג שירותים עבור התנאיםו העלות את למצוא ניתן .אחרת במדינה

, שלישי צד של םשירותיב שימוש ידי על שלך Kindle-ה הפעלת אם .לעת מעת להשתנות יםעשוי

 .אלה בשירותים השימוש עבורב אותך לחייב עשוי שלישי צד , Wi-Fi -ל גישה נקודות כגון

 

 לתנאי בהתאם ורק אך מספקים אנוש אלחוטית קישוריותב להשתמש רשאי נךיה .התנהלות

  .אחרת מטרה לכל אלחוטית קישוריותב להשתמש רשאי אינך .השירות

 

 תוכל שלא ייתכן, אלחוטית קישוריות רלשמ ניתן לא בו באזור ממוקם שלך Kindle-ה אם .זמינות

 -ל אלחוטית קישוריות של זמינותה-אי על אחראים אנו אין .לותוכלב או ,ובחלק רותיבש להשתמש

Kindle םתנאיב או שירותב שינויים כגון) נובשליטת שאינם אירועים .תואם שירות אובדן כל על או 

 אנו להם שבכפוף נסיבותה או תנאיםה על להשפיע עשויים( תאלחוטי קישוריות ותיספק ידי על

 בדןוא או, קבוע או זמני שינוי ,בתנאים לשינוי לגרום יםועלול ,אלחוטית קישוריות לך מספקים

  .Kindle-ה עבור אלחוטית קישוריות

 

  ותוכנה מכשיר

 במכשיר קריאה יישום באמצעות או Kindle על רק בתוכנה להשתמש רשאי אתה .בתוכנה השימוש

 תןני לאו, אחר מחשבב או במכשיר לשימוש התוכנה של בודד רכיב כל להפריד רשאי אינך .אחר

 ךדר, ממנו חלק כלב או, בו להשתמש או ,אחר במחשב או במכשיר לשימוש הרכיב את להעביר

 או משנה חוזה ידי על להקצות או, להפיץ, להשאיל, להחכיר ,להשכיר, למכור רשאי ואינך, רשת

 או תווכנתהמ חלק על יחולו נוספים מונחים .בחלקן או במלואן תוכנהה של זכויות כל להקצות

 יהוו אלו מונחים, זה הסכם עם התאמה חוסר של ובמקרה, Kindle-ב שלישי צדל השייכים  חומריםה

 . Kindleשל( Settings menu) הגדרות בתפריט משפטי עיףבס עיין, נוסף מידע לקבלת .קביל סיסב

 

 או Kindle-ל אוטומטית לספק עשויהAmazon , תעדכני תוכנה על לשמור כדי .אוטומטיים עדכונים

  .תוכנהל שדרוגים/עדכונים אחר התקןל
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 לבצע, לשנות רשאי אינך .טכנולוגיה של יפהעק או, פירוק, לאחור הידור, הנדסי שינוי עוציב סוריא

 כל ליצור או, בחלקם או במלואם אם בין, התוכנה את או Kindle את לפרק או, הידור, הנדסי שינוי

 של אבטחהה או פונקציותה את להפוך או לחבל, לפרק, לשנות, לעקוף או התוכנהמ נגזרות עבודות

 או הרחבה ידי על, לדוגמה, תוכנהל בהפעלתו רושהק ןמנגנו כל של או תוכנהה של או Kindle-ה

 .תוכנהה של או Kindle-ה של דיגיטלי זכויות ניהול תפקוד כל של החלפה

 

  כללי

 תוכןוב, בשירות, בתוכנה, Kindle-ב משלהשת יש. תזכויו על ושמירה החוק בדרישות עמידה

 שיוןיר מתןו, Kindle-ה של רהעבהה או מכירהה עצם. הרלבנטיים החוקים לכל בהתאם הדיגיטלי

 של, Amazon של רוחני קניין זכויות כל לע ותזכ או בעלות לך קמעני אינו, דיגיטלי תוכן או לתוכנה

 במפורש והוענק שלא הזכויות וכל יםבלעדי לא הם ישיונותרה כל .םאחרי תוכן ספקי של או ספקיה

  .אחרים תוכן ספקיל או Amazon-ל שמורות זה בהסכם

, לעודד, עבירלה לך ואסור, משני ויצוא אוצי של תקנותהו הגבלות כלל לציית עליך .יצוא תקנות

 או זו בדרך האסור למדינה תוכנהה או דיגיטליה תוכןה ,Kindle-ה העברת את לאשר או, לסייע

  .אלה כגון התקנ או ההגבל כל של הפרה תוך אחרת

 עם שלו אקציההאינטרו לךש Kindle-ה על נתונים Amazon-ל תספק התוכנה .שהתקבל מידע

-ל תספק התוכנה (.הקישוריות ועוצמת, יומן קבצי, המערכת לתהפע זמן, פנוי זיכרון כגון) השירות

Amazon  ב דיגיטליה תוכןל הקשור מידע גם-Kindle העמוד כגון) םהב השימושו אחרים והתקנים 

 שתעשה דומה סימון ,דגשותה, הערות, סימניות, הסברים(. ביקרתש תכנים וארכיון תאשקר האחרון

 בשרתים ניםמאוחס להיות יםעשוי שתספק אחר ומידע קריאה יישום או Kindle-ב שימוש ידי על

 של הפרטיות להודעת כפוף מקבלים שאנו מידע כל .יח אתה שבה למדינה מחוץ הממוקמים

Amazon.com  בכתובת לקרוא שניתןwww.amazon.com . 

  

 הוא קריאה יישוםב או Kindle באמצעות לאחרים מספק שאתה מידע כל .לאחרים ניתןש מידע

 .באחריותך

 

 

 

 

http://www.amazon.com/
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, לעיל האמור כל עם בשיתוף משתמשיםה אמצעים או/ו שירותה, תוכנהה, Kindle-ה  .פטנטים

 .פטנט לרישום ועומדות תלויות בקשות ידי על או ,יותר או אחד פטנט ידי על מוגנים להיות עשויים

 .עת בכל, חלקוב או כולו, השירות את להפסיק או להשעות, לשנות יכולים ואנ .בשירות שינויים

 של כלשהו בתנאי תעמוד לא אם מטיתאוטו הנטלובת ,זה הסכםל בכפוף ,זכויותיך .ההתקשרות סיום

 Amazon-ו, בתוכנה שימוש כל להפסיק חייב הינך, זה מסוג התקשרות סיום של במקרה .הסכםה

-אי .כלשהו תשלום החזר ללא, הדיגיטלי תוכןל או שירותל שלך הגישה את לאלתר לבטל עשויה

 כלשהן זכויות על ויתור יהווה אל זה הסכם של תקפדני אכיפה לכפות או לדרוש Amazon של יכולת

  .מצידה

 הם בתוכנהו הדיגיטלי בתוכן, Kindle-ה בחנות ,Kindle-ב ,בשירות השימוש .ויתור כתב על הצהרה

 פה בעל מידע אף, Kindle-ה עבור אחת לשנה מוגבלתה אחריותה תקופתל מעבר .בלבד אחריותךב

 מעבר אחריות יוצר אינו Amazon של מורשה נציג או Amazon ידי על שניתנה עצה או בכתב או

 תכמו" םבתנאי ניתנים התוכנהו דיגיטליה התוכן ,Kindle-ה חנות, Kindle-ה, שירותוה, לשנה

 אחרים תוכן וספקי, מורשיה, ספקיה, Amazon-ו, כלשהי אחריות ובלי מגרעותיהם כל עם "שהם

 ,מסוימת למטרה התאמה, תסחירו לגבי אחריות כגון, משתמעת או מפורשת, אחריות כל מסירים

 אינם מסוימים שיפוט תחומי של חוקים. שלישי צד זכויות של הפרה-אי וכן, "ליחיד מטרד", דיוק

, ויתורה כתבמ חלק או כל אזי, עליך חלים אלהה חוקיםה אם. משתמעת אחריות על ויתור מתירים

  .תנוספו זכויות לבקל עלול ואתה, עליך חלים לא לעיל הגבלות או החרגות

 

 יהיו לא אחרים תוכן וספקי, מורשיה, הספקי, Amazon, אוסר אינו חוקהש במידה .אחריות הגבלת

 אחריות, רשלנות, חוזה הפרת, אחריות כתב הפרת על נגררים או מקריים נזקים בגין כלפיך םאיאחר

, Kindle-ל ,לשירות המיוחסת ,שתמעתמ או מפורשת, תאחר משפטית תיאוריה כל או, קפדנית

 נובעיםה כלשהם נזקים כגון, תוכנהל או, דיגיטליה תוכןל, Kindle-ה חנותל, אחרים התקניםל

, Kindle-ה חנותב, אחרים התקניםב, Kindle-ב ,בשירות שימוש או, נתונים, הכנסה, רווחים מאובדן

 של האפשרות על יודעת Amazon אם גם, לאלה הקשור מוצר כלב או תוכנהב או, דיגיטליה תוכןב

 זה להסכם בכפוף ,אחרים תוכן ספקיו Amazon של מצטברת חבות של המקר בכל .כאלה קיםנז
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 תכניםה עבור בפועל ששולם לסכום מוגבלת ,דיגיטליים תכנים של םלרכישת הנוגעת לתביעה ביחס

  .Kindle -ה עבור בפועל ששולם לסכום התביעה לתמוגב, אחרת תביעה כל לגבי ,הדיגיטליים

 אם .נגררים או מקריים קיםנז של הגבלה או החרגה מתירים אינם מסוימים שיפוט ומיבתח החוקים

 שיש ייתכןו, עליך יחולו לא לעיל האמורות הגבלותוה ההחרגותמ חלק או כל, עליך חלים אלה חוקים

  .נוספות זכויות לך

 בין הסתיר של לעקרונות להתייחס מבלי, ב"ארה וושינגטון מדינת של החוקים .המנחה החוק

  .Amazon לבין בינך להתעורר שעלולה סוג מכל מחלוקת כלו זה הסכם ינחו, חוקיםה

 התביעה כל סך במסגרתו ואשר כלשהי בדרך בו הקשור או זה הסכםמ הנובע סכסוך כל .מחלוקות

 בית בכל יידון ב"ארה דולר 7,500 על עולה הצדדיםמ יותר או אחד מטעם שהוגשה משפטי לסעד

 מקוםלו לסמכות מסכים ואתה ,ב"ארה, וושינגטון במדינת, קינג במחוז ליאפדר וא מקומי משפט

  .אלה משפט בבתי הבלעדי השיפוט

 פריטים"כ ב"ארה לממשלת סופקו דיגיטליה תוכןה וכן, שירותה, תוכנהה .ב"ארה ממשלת זכויות

 הוגדרוש פיכ, "םטכניי נתונים"ו, "מסחרי לתיעוד מחשב תוכנת", "מסחרית מחשב תוכנת", "מסחריים

 עם, אליהפדר הביטחון משרד של רכישהה תקנת נספחבו ב"בארה ותליאהפדר הרכישה תקנות בחוק

  .קצה למשתמשי נהוג באופן הניתנות הגבלותו זכויות אותן

, תוכנהל, דיגיטליה תוכןל, Kindle-ל בנוגע לבינך בינינו המלא ההסכם זהו .והפרדה מלא הסכם

  זה בהסכם כלשהו תנאי או מונח אם .הנדון לנושא ביחס קודמות הבנות כל מבטל והוא שירותול

 על ישפיע ולא מופרד ייחשב חלק אותו, לאכיפה ניתן בלתי סיבה למכ או, מבוטל, חוקי לא ייחשב

 .נותר תנאי או מונח כל של אכיפה ואפשרות תקפות

 פרסום ידי על תהבלעדי נודעת יקולש לפי זה הסכם מתנאי תנאי כל לשנות יכולים אנחנו .תיקון

 ,Kindle-ב השימוש המשך .Amazon.com  האינטרנט באתר או Kindle-ה חנותב המתוקנים התנאים

 הסכמה מהווה כזה תיקון כל של התקף המועד לאחר תוכנהב או שירותב, דיגיטליה תוכןב

  .לתיקון והתחייבות
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 :ל"בדוא Amazon-ל פנה אנא, זה הסכם בדבר תורשהתקל .קשר ליצירת פרטים

kindleterms@amazon.com. 

 פנה אנא, אחרות בעיות לפתרון או ,השירות או הקריאה יישומי, שלך Kindle-ה עבור עזרה לקבלת

 :בטלפון או kindle-cs-support@amazon.com :אלקטרוני דואר באמצעות שירותה למחלקת

 בחיוג( בתשלום שיחה) 1-206-266-0927 או ב"ארה תוךב חיוגב( חינם שיחת) 1-866-321-8851

 .ב"לארה מחוץ

 

 (הסכם סוף)

 

 בריטניהב לקוחות

 -ב KINDLE של **השימוש תנאיו הרישיון הסכם

AMAZON.CO.UK    

.  ("אנחנו" או "Amazon", שותפיה עם( ).S.a.r.l) אירופיה האיחוד Amazon לבין בינך הסכם זהו

 Kindle-ב זה רישיון הסכם קרא אנא, דיגיטלי תוכן או קריאה יישום כלב או Kindle -ב השימוש לפני

Amazon.co.uk של פרטיותה הודעת את וכן ,בו שימושה תנאיו  Amazon.co.uk  כתובתב :

www.amazon.co.uk/privacy, הרלבנטיים הפרסום ותנאי, מדיניותה, האחרים הכללים ואת 

-ב השימוש באמצעות .(זה "הסכם" ,ביחד) Kindle חנותב או  Amazon.co.ukבאתר המפורסמים

Kindle ,זה הסכם של ולתנאי כפוף להיות מסכים אתה, דיגיטלי תוכן כלב או, קריאה יישום כלב.  

 תוכן כלב, קריאה יישום כלב, Kindle-ב להשתמש רשאי אינך, זה הסכם תנאי את מקבל אינך אם

 ההחזרה למדיניות בהתאם כספי החזר לקבלת Kindle-ה את להחזיר לותוכ ,שירותב או דיגיטלי

  .הרלבנטית

  -ב Kindle של השימוש ותנאי שיוןיהר בהסכם עייןל צריכים Amazon.com לקוחות**

Amazon.com  ,ב לעיל שנית דפסהו-Error! Reference source not found. 

  

 

 

 

 :להסכם הבהרות

mailto:kindleterms@amazon.com
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 צד או אנחנו להיות יכול אשר, Kindle של בחנות דיגיטלי תוכן המציע לספק הכוונה –" תוכן ספק"

 .שלישי

 

, בלוגים, עת כתבי, מגזינים, עיתונים, ספרים כגון, דיגיטלי אלקטרוני תוכן פירושו –" טלידיגי תוכן"

  .יםאינטראקטיבי או סטטיים אלקטרוניים תכנים ועוד, קיםמשח,  RSS עדכוני

"Kindle "– שלנו נייד אלקטרוני קריאה מכשיר פירושו. 

 אחרים פריטים או דיגיטלי תוכן לקנות יכול אתה שדרכה שלנו לחנות הכוונה –" Kindle חנות"

 .שלך החשבון הגדרותו הדיגיטלי תוכןה ולנהל שלישיים צדדים ידי על או ידינו על עיםהמוצ

 יישום להפעיל מורשה אתה בו ואשר Kindle שאינו אחר התקן או מחשב פירושו –" אחרים התקנים"

  .קריאה

, עת יכתב, מגזינים, עיתונים כגון, מנוי בסיס על לרשותך העומד דיגיטלי תוכן ופירוש –" עת כתבי"

  .מנוי על המבוסס אחר ותוכן אלקטרוניים בלוגים

 למשתמשים תהמאפשר זמינה( לתוכנה שדרוגים/עדכונים כל כולל) תוכנה פירושו –" קריאה יישום"

 .ראח התקן גבי על דיגיטלי בתוכן שימוש או/ו לגלוש, להוריד, לקנות

, לידיגיט תוכן אספקת ,Kindle למשתמשי מספקים שאנו האלחוטית יותקישורה פירושו –" שירות"

, יאהקר ביישום ולמשתמשים Kindle למשתמשי מספקים שאנו אחרים ושירותים תמיכה, תוכנה

 .ל"מהנ אחד כל לגבי לעיל יםהאמור תנאיםל בכפוף

 תיעוד וכל, (לתוכנה שדרוגים/העדכונים כל כולל) Kindle-ב תוכנה וכל קריאה יישום –" תוכנה"

 .לרשותך יםדיממע שאנחנו משויך

 

  דיגיטלי תוכן

, (ישימים מסים כולל) ישים חיוב ותשלום דיגיטלי ןתוכ של ההורדה לאחר .ידיגיטל בתוכן שימוש

 פעמים מספר זה דיגיטלי תוכן ולהציג, להשתמש, לצפות בלעדית לא זכות לך מעניק התוכן ספק

 מספר על ורק אך, השירות רתסגבמ תרוהש כפי או קריאה יישום או Kindle על ורק אך, מוגבל בלתי

 אלא . מסחרי לא, אישי לשימוש ורק אך, Kindle-ה בחנות המפורטים אחרים התקנים או Kindles -ה

 עשוי התוכן ספק .התוכן ספק ידי על, במכירה ולא, ברישיון לך ניתן זה דיגיטלי תוכן, אחרת צוין אם

 זה הסכם אבל, גם וחולי אלה מונחים. Kindle של בחנות דיגיטליה תוכןל נוספים תנאים להוסיף
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 יישום דרך זמין אינו, עת כתבי כגון, מסוים דיגיטלי וכןת .סכסוך של במקרה הקלפסי הבסיס היהוו

 .קריאה

  

 

 

 

 זכויות להעביר,לשדר, להפיץ, להחכיר, להשכיר, למכור אסור, אחרת מפורשות צוין לא אם. הגבלות

, כלשהו שלישי צדל ממנו חלק כל או, דיגיטליה תוכןה על תאחר דרך בכל זכויות להקצות או חוזה

 יכול אינך, בנוסף .דיגיטליה תוכןה לש תוויות או תוקנייני הודעות כל תלשנו או להסיר יכול ואינך

  .דיגיטליה תוכןה על מגניםה האבטחה תכונות את לעקוף או, להפר, לשנות, לעקוף

 רשאים אנו  Kindle.-ה בחנות שלנו הביטול יניותמדב כמצוין המינוי את לבטל ניתן. עת כתבי

 לפני מנוי ונסיים במידה  .יותר זמינים אינם העת כתבי אם, למשל, דעתנו שיקול פיל מנוי להפסיק

 את לשנות הזכות את לעצמנו שומרים אנו. השימוש תקופת לפי שחושב החזר לך ניתן, תקופתו תום

 .המנוי של הבאה התקופה תחילתב לתוקף יכנס השינוי, לעת מעת המנוי ודמי תנאי

 

  אלחוטית קישוריות

 

 ךל לאפשר מנת על אלחוטית קישוריותב משתמש שלך Kindle-ה. אלחוטית קישוריותב שימוש

  שימוש עבור חיוב גובים אנו אין, כללי באופן. Kindle-ה חנותמ דיגיטלי תוכן ולהוריד לקנות

 יהיו אחרים שירותיםש כדי אלחוטית בקישוריות משלהשת יכול Kindle-ה .אלחוטית קישוריותב

 כאשר ,ומנויים אישי קובץ הורדת כגון, בתשלום אותך לחייב עשויים אנו עבורם אשר, עבורך זמינים

 Kindle -ה חנותב נמצאים זה מסוג שירותים עבור התנאיםו התשלומים .אחרת במדינה נמצא אתה

 כגון, שלישי צד שירותי עם משתמש שלך Kindle-ה הפעלת אם .לעת מעת להשתנות יםועשוי

 .אלה בשירותים השימוש עבור עמלות אותך לחייב עשוי שלישי צד ,Wi-Fi -ל גישה נקודות

 

 לתנאי בהתאם ורק אך מספקים אנוש אלחוטית קישוריותב להשתמש רשאי הנך .שלך ההתנהלות

  .תאחר מטרה לכל אלחוטית קישוריותב להשתמש רשאי אינך .השירות
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 תוכל שלא ייתכן, אלחוטית קישוריות על רלשמ ניתן לא בו באזור ממוקם שלך Kindle-ה אם .זמינות

 -ל אלחוטית קישוריות של זמינותה-אי על אחראים אנו אין .לותוכלב או ובחלק בשרות להשתמש

Kindle םתנאיב וא שירותב שינויים כגון) נובשליטת שאינם אירועים .תואם שירות אובדן כל או ךשל 

 קישוריות לך מספקים אנו שבהן נסיבות או תנאים על להשפיע עשויים( הקישוריות ספקיות ידי על

-ה עבור אלחוטית קישוריות אבדן או, קבוע או זמני שינוי אלה בתנאים לשינוי לגרום ועלול אלחוטית

Kindle שלך.  

 

 

 

  ותוכנה מכשיר

 במכשיר קריאה יישום באמצעות או Kindle על רק בתוכנה להשתמש רשאי אתה .בתוכנה השימוש

 תןני לא, אחר מחשב או במכשיר לשימוש התוכנה של בודד רכיב כל להפריד רשאי אינך .אחר

 ואינך, רשת דרך, ממנו חלק כל או, בו להשתמש או אחר במחשב או במכשיר לשימוש אותו להעביר

 כל להקצות או משנה חוזה ידי על להקצות או, להפיץ, להשאיל, להחכיר ,להשכיר, למכור רשאי

 חומרים או שלישי צד וכנתת של חלק על חלים נוספים מונחים .בחלקן או במלואן תוכנהה של זכויות

 עיין, נוסף מידע לקבלת .קביל בסיס יהוו הם, זה הסכם עם סתירה של ובמקרה, Kindle-ה על

 . Kindleשל( Settings menu) הגדרות בתפריט משפטי עיףבס

 או Kindle-ל אוטומטית לספק עשויהAmazon , תעדכני תוכנה על לשמור כדי .אוטומטיים כוניםעד

  .תוכנהל שדרוגים/  עדכונים שלך אחר התקן

, לשנות( 1) רשאי אינך .הטכנולוגיה של עקוף או, פירוק, לאחור הידור, הנדסי שינוי עוציב איסור

 לבצע( 2), בחלקם או במלואם אם בין, התוכנה את או Kindle-ה את לפרק או ,הנדסי שינוי לבצע

 ידי על כזו זכות להגביל או לשלול אפשרות שאין במידה אלא) חלקה או כולה התוכנה של הידור

 כל ליצור( 3) או, (בוסיר והתקבל Amazon-ל מפורשת רשות בקשת שהוגשה לאחר רק אז וגם החוק

 פונקציותה את להפוך או לחבל, לפרק, שנותל, לעקוף או, התוכנה של או התוכנהמ נגזרות עבודות

 ידי על, לדוגמה, תוכנהל בהפעלתו רושהק ןמנגנו כל או תוכנהה של או Kindle-ה של גנותהה או

 .Kindle-ה של או תוכנהה של דיגיטלי זכויות ניהול תפקוד כל של החלפה או הרחבה

  כללי
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 תוכןוב, בשירות, בתוכנה, Kindle-ב משלהשת יש. זכויות על ושמירה החוק בדרישות עמידה

 שיוןיהר מתן לא וגם, Kindle-ה של רהעבהה או המכירה אין. החלים החוקים לכל בהתאם הדיגיטלי

 Amazon של הרוחני הקניין זכויות כל לע זכות או בעלות לך מעניקים, דיגיטלי תוכן או התוכנה של

 והוענק שלא הזכויות וכל יםבלעדי לא הם ישיונותרה כל .אחרים תוכן ספקי של או ספקיה של או

  .אחרים תוכן ספקי או Amazon-ל שמורות זה בהסכם במפורש

 

, לעודד, עבירלה לך ואסור, משני ויצוא אוצי של והתקנות הגבלות כלל לציית עליך .יצוא תקנות

 וא זו בדרך האסור למדינה תוכנהה או דיגיטליה תוכןה ,Kindle-ה העברת את לאשר או, לסייע

  .אלה כגון תקנה או ההגבל כל של הפרה תוך אחרת

 עם שלו אקציההאינטרו שלך Kindle-ה על נתונים Amazon-ל תספק התוכנה .שהתקבל מידע

 תספק התוכנה (.הקישוריות ועוצמת, יומן קבצי, המערכת של הפעלה זמן, פנוי זיכרון כגון) השירות

 כגון) בו לשימוש וכן שלך אחרים והתקנים Kindle על דיגיטליה תוכןל הקשור מידע גם  Amazon-ל

 סימנים או, הדגשות, הערות, סימניות, הסברים(. שביקרת תכנים וארכיון תאשקר האחרון העמוד

 להיות יםעשוי שתספק אחר ומידע שלך קריאה יישום או Kindle-ב שימוש ידי על שתעשה דומים

 להודעת כפוף מקבלים שאנו מידע כל .חי אתה שבה למדינה מחוץ הממוקמים בשרתים מאוחסנים

 אם, האירופי האיחוד לשטח מחוץ למדינות שהועבר פרטי מידע.  Amazon.co.ukשל הפרטיות

 בכתובת לקרוא שניתן  Amazon.co.uk של הפרטיות להודעת בהתאם יועבר, בכלל

www.amazon.co.uk/privacy רלבנטיים פרטיות על הגנה חוקי ידי על שמותרת וכפי. 

  

 הוא אהקרי ביישום או Kindle באמצעות לאחרים מספק שאתה מידע כל .לאחרים ניתןש מידע

 .באחריותך

 

, לעיל האמור כל עם בשיתוף המשתמשים אמצעים או/ו שירותה, תוכנהה, Kindle-ה  .פטנטים

 .פטנט לרישום ועומדות תלויות בקשות ידי על או ,יותר או אחד פטנט ידי על מוגנים להיות עשויים

 .עת בכל, חלקוב או כולו, השירות את להפסיק או להשעות, לשנות יכולים ואנ .בשירות שינויים

 של כלשהו בתנאי תעמוד לא אם מטיתאוטו נהטלובת, זה להסכם בכפוף, זכויותיך .ההתקשרות סיום

 Amazon-ו, בתוכנה שימוש כל להפסיק חייב הינך, זה מסוג התקשרות סיום של במקרה .הסכםה

-אי .הוכלש תשלום החזר ללא, הדיגיטלי תוכןל או שירותל שלך הגישה את לאלתר לבטל עשויה

http://www.amazon.co.uk/privacy
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 כלשהן זכויות על ויתור יהווה לא זה הסכם של קפדנית אכיפה לכפות או לדרוש Amazon של יכולת

  .מצידה

 

 באופן לצפות ניתן שלא הפסדים( 1: )עבור באחריות תישא לאAmazon  .אחריות הסרת על הצהרה

( 2)  ;(וםיש בר אם) התוכנה או הדיגיטלי התוכן, KINDLE-ה רכישת בעת Amazon-ו לך סביר

 שנבע אחר הפסד או, עסקי הפסד כל( 3) ו; Amazon מצד כשל או מהפרה נבעו שלא הפסדים

 שימושמ או תוכנהה, הדיגיטלי תוכןה, Kindle-ה חנות, Kindle-ה, רותיהש של צרכני לא משימוש

 ביחס. זה הסכם לפי אסורה בדרך תוכנהב או דיגיטלי תוכןב, Kindle-ה בחנות, Kindle-ב שלך

 לזכויותיך בנוסף) אותך לפצות Amazon של אחריותה, לעיל הסעיף ידי על נשללו שלא להפסדים

 המעוגנות לזכויות בכפוף או Amazon לאחריות בכפוף כספי החזר או החלפה, תיקון שירות לקבל

 בחוק המעוגנות יותיךוזכב לפגוע כדי זה בסעיף אין. (ט"ליש) £ 300 של לסכום מוגבלות יהיו( בחוק

 .הונאה או אישית פגיעה, מוות בגין חבות בכל או כצרכן

 סתירה של לעקרונות סלהתייח מבלי, לוקסמבורג של הגדולה הדוכסות של החוקים .המנחה החוק

  .Amazon לבין בינך להתעורר שעלולות סוג מכל מחלוקת כלו זה הסכם ינחו, חוקים בין

 באזור משפט בבתי ישפטי כלשהי בדרך בו הקשור או זה הסכםמ הנובע סכסוך כל .מחלוקות

 משפט בבתי תבלעדי לאה השיפוט ומקום לסמכות מסכים ואתה, לוקסמבורג העיר של השיפוט

  .אלה

 פריטים"כ ב"ארה לממשלת ניתנים דיגיטליה תוכןה וכן, שירותה, תוכנהה .ב"ארה ממשלת זכויות

 פיכ, "טכניים נתונים"ו, "ימסחר לתיעוד מחשב תוכנת", "מסחרית מחשב תוכנת", "מסחריים

 הביטחון משרד של הרכישה תקנת נספחבו ב"בארה ותליאהפדר הרכישה תקנות בחוק שמוגדרים

  .קצה למשתמשי נהוג באופן הניתנות הגבלותו זכויות אותן עם, אליהפדר

, תוכנהל, דיגיטליה תוכןל, Kindle-ל בנוגע לבינך בינינו המלא ההסכם זהו .והפרדה מלא הסכם

  זה בהסכם כלשהו תנאי או מונח אם .הנדון לנושא ביחס קודמות הבנות כל מבטל והוא שירותלו

 על ישפיע ולא מופרד ייחשב חלק אותו, לאכיפה ניתנת בלתי סיבה למכ או, מבוטל, חוקי לא ייחשב

 .נותר תנאי או מונח כל של האכיפה ואפשרות תקפות

 פרסום ידי על הבלעדי דעתנו יקולש לפי זה הסכם מתנאי תנאי כל לשנות יכולים אנחנו .תיקון

 .Amazon.co.uk האינטרנט באתר או Kindle-ה חנותב המתוקנים התנאים
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( האירופי האיחוד) EU Amazon -ל פנה אנא, זה הסכם בדבר תורשהתקל .קשר ליצירת פרטים

 לש רישום מספר)  Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg:בכתובת

 :ל"בדוא או( 104408 לסחר אישור, 37500€ מניות הון, B 101818 לוקסמבורג

ukkindleterms@amazon.co.uk 

 פנה אנא, אחרות בעיות לפתרון או השירות, קריאה םיישו, שלך Kindle-ה עבור עזרה לקבלת

 או  support@amazon.co.uk-cs-kindle: אלקטרוני דואר באמצעות לקוחות שירות למחלקת

 .1081 496 0800: בטלפון

 

 (הסכם סוף)

 

mailto:ukkindleterms@amazon.co.uk
mailto:kindle-cs-support@amazon.co.uk
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 אחת לשנה מוגבלת אחריות

 Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 ידי על מסופקת"( המכשיר)" Kindle-ה מכשיר על זו אחריות

Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210 ,זו אחריות תעודת, בבריטניה נרכש זה מכשיר אם אך. ב"ארה 

 מניות הון, B 101818 בלוקסמבורג רישום' מס) EU S.à r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ידי על מסופקת

 ".אנו" לעתים כאן מכונה זו אחריות של הספק(. 104408' מס מסחר אישור, ט"ליש 30,500

 למשך רגיל צרכני שימוש במסגרת ובעבודה בחומרים פגמים כנגד המכשיר על אחריות נותנים אנו

 דעתנו שיקול לפי, אנו, זו אחריות תקופת במשך. המקורית הקמעונאית הרכישה מתאריך אחת שנה

( 2) או ,משופצים או חדשים בחלפים שימוש תוך המכשיר את נתקן( 1) או, חוק לפי מורשים שאנו וככל

. ממנו חלק או המכשיר של הרכישה מחיר כל את לך נחזיר( 3) או, משופץ או חדש במכשיר המכשיר את נחליף

 תשעים למשך או האחריות תקופת שאר למשך חלופי מכשיר או חלופי חלק, תיקון כל על חלה זו מוגבלת אחריות

. לרכושנו יהפכו החזר ניתן שבעבורם פיםהמוחל והמכשירים החלקים כל. השתיים בין יותר הארוכה התקופה, יום

, הזנחהל, תקין לא שימושל, תאונהל חשופים היו לא אשר המכשיר של חומרה רכיבי על חלה זו מוגבלת אחריות

 .כלשהם מסחרי שימושל או, תיקוניםל, שינוייםל, אחרות חיצוניות לנסיבות או, שריפהל

 שירות עם קשר צור אנא, שלך המכשיר על האחריות רתבמסג שירות לקבל כיצד ספציפיות להוראות. הוראות

 באריזתו המכשיר את לשלוח עליך יהא, כללי באופן. זה במדריך הכלולים הקשר יצירת פרטי לפי הלקוחות

 את שתשלח לפני. הלקוחות שירות ידי על המפורטת לכתובת המידה באותה עליו המגינה באריזה או המקורית

 איחסנת אשר כלשהם אחרים חומרים או תוכנה, מידע כל לגבות באחריותך, ריותהאח במסגרת לשירות המכשיר

 מפורמטים להיות או להימחק עלולים אלה כגון אחרים חומרים או תוכנה, מידע. שלך המכשיר על שמרת או

 .שכאלה אובדן או נזק לכל אחראים נהיה לא ואנו, השירות במהלך

 אחריות כל ומחליפים בלעדיים הינם לעיל המפורטים והפתרונות האחריות, זאת מאפשר שהחוק ככל. גבלותה

 בלתי באופן אך, כולל, משתמעת או סטטוטורית אחריות מכל מפורש באופן מתנערים ואנו, אחרים ופתרונות

 חוקי באופן אם. סמויים או נסתרים פגמים וכנגד מסוימת למטרה התאמה, סחירות יכולת על אחריות כתבי, מוגבל

 כל, חוק לפי זאת לעשות מורשים שאנו במידה אזי, משתמעת או סטטוטורית מאחריות להתנער וליםיכ איננו

 או תיקונים ולשירות זו מוגבלת פרססאק אחריות של הזמן למשך שלה הזמן במשך מוגבלת תהיה כזו אחריות

 .החלפות

 ההגבלות ולפיכך, משתמעת וא סטטוטורית אחריות של הזמן משך הגבלת על איסור חל, מסוימים שיפוט בתחומי

 אחריות הפרת מכל הנובעים עקיפים או משניים, מיוחדים, ישירים לנזקים אחראים אנו אין. עליך חלות אינן ל"הנ

 במקרה חלות אינן ל"הנ הגבלותה, מסוימים שיפוט בתחומי. כלשהי אחרת חוקית תיאוריה במסגרת שנגרמו או

 או/ו קשה הזנחה של ופעולות מכוונות פעולות על סטטוטורית חבות לבכ או, אישית פציעה או מוות תביעות של

 של הגבלה או הדרה על איסור חל, מסוימים שיפוט בתחומי. עליך חלות אינן ל"הנ ההגבלות ולפיכך, מחדלים
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 ותלקוח על חל אינו זה" הגבלות" סעיף. עליך חלות אינן ל"הנ ההגבלות ולפיכך, עקיפים או משניים, ישירים נזקים

 .האירופי ובאיחוד בבריטניה

 אחד שיפוט מתחום המשתנות נוספות זכויות לך שיש ייתכן. מסוימות חוקיות זכויות לך נותנת זו מוגבלת אחריות

 .אלה בזכויות פוגעת אינה זו מוגבלת ואחריות, למשנהו

 נוסף מידע

 אחר ומידע, לשנה המוגבלת יותהאחר, במכשיר השימוש ותנאי Kindle של הרישיון הסכם של עותק לראות ניתן

 :בכתובת אחרות בשפות Kindle אודות

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

: באתר Kindle על נוסף מידע לראות באפשרותך, בבריטניה זה מכשיר רכשת אם

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

 פטנטים על הודעות

 או יותר או אחד פטנט ידי על מכוסים להיות יםעשוי Kindle-ה מכשיר לצד המשמשות שיטות או/ו Kindle-ה מכשיר

 .ועומדים תלויים פטנטים ידי על

 . Thomson-ו Fraunhofer IIS ידי על מורשית MPEG Layer-3 audio decoding טכנולוגיית

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions
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 מסחריים וסימנים יוצרים זכויות הודעות

 Amazon Kindle User’s -ו, Amazon Kindle-ב השימוש לתחילת המהיר המדריך, Amazon Kindle המתקן תוכנת
Guide © 2010-2004 Amazon.com, Inc. שמורות הזכויות כל. שותפיה או. 

1-CLICK ,AMAZON ,של הלוגו AMAZON.COM ,הלוגו AMAZONKINDLE ,AMAZON KINDLE ,AUDIBLE ,

KINDLE ,MOBIPOCKET ,WHISPERNET ,ו- WHISPERSYNCשל מסחריים סימנים הינם Amazon.com, Inc. או 

 .שותפיה

Java על המבוססים והסמלילים המסחריים הסימנים וכל Java רשומים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הינם 

 . אחרות ובמדינות ב"בארה .Sun Microsystems, Inc של

 

Vocalizer™ for Automotive © 2008 ,Nuance Communications, Inc. ,Vocalizer™ ו- Nuance®סימנים הינם 

 והינם מטעמה רישיונות בעלי או/ו .Nuance Communications, Inc של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים

 .ברישיון בשימוש

 .®Adobe® Reader טכנולוגיית באמצעות Native PDF תמיכת

 הרשום .Monotype Imaging Inc של מסחרי סימן הינו Monotype Imaging Inc. .Monotype-מ ™iType כולל

 Monotype® The. מסוימים באזורים רשום להיות ועשוי ב"ארה של המסחריים והסימנים הפטנטים במשרד
Monotype Corporation . 

 .לבעליהם שייכים אחרים שירות וסימני מסחריים סימנים, חברה שם, מוצר שם, מותג שם כל


