
 

KINDLE HASZNÁLATI UTASÍTÁS     B. Melléklet   1 

B. Melléklet 

Termékinformáció 

 

Biztonsági és megfelelési információ  

 

Használja felelősségteljesen. Használat előtt olvasson el minden utasítást és biztonsági 

információt a sérülések elkerülése érdekében.  

  

 FIGYELEM! HA NEM KÖVETI EZEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, AZ 

TŰZVESZÉLLYEL, ÁRAMÜTÉSSEL, VAGY EGYÉB SÉRÜLÉSSEL, VAGY 

KÁROSODÁSSAL JÁRHAT.  
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Az Ön Kindle készülékének a karbantartása  

 

Ne használja a Kindle készülékét esőben, vagy mosdókagylók, illetve egyéb nedves helyek 

közelében. Ügyeljen arra, hogy ne öntsön ételt vagy folyadékot a Kindle készülékére. Ha a 

készüléke nedves lesz, csatlakoztasson le minden vezetéket, kapcsolja ki a vezetéknélküli 

kapcsolatot (kattintson a Menu gombra, és válassza a Turn Wireless Off opciót) és hagyja, hogy 

a képernyő visszatérjen a képernyővédőre. Várja meg, hogy a készülék teljesen megszáradjon, 

mielőtt a „felébresztéshez” újra eltolja a kapcsolót. Ne kísérelje meg a Kindle készülék külső 

hőforrás, például mikrohullámú sütő, gázsütő, vagy hajszárító segítségével történő megszárítását. 

Tisztítsa meg a képernyőt egy puha kendővel; legyen óvatos, hogy ne törölje semmilyen érdes 

anyaggal. Amikor a Kindle készülékét táskában vagy aktatáskában viszi, tartson rajta egy 

könyvborítót annak érdekében, hogy elkerülje a karcolásokat.  

 

Ne tegye ki a Kindle készülékét szélsőséges forró, vagy hideg hőmérsékletnek. Például ne hagyja 

azt a kocsija csomagtartójában fagypont alatti vagy nagyon forró időjárási körülmények között.  

 

Készüléke szervize 

 
Ha a készüléke javításra szorul, kizárólag az Amazon.com által felhatalmazott személyzettel 

lépjen kapcsolatba a Vevőszolgálaton keresztül .  

 

Egyesült Államok Vevőszolgálat e-mail: kindle-cs-support@amazon.com 

 

Egyesült Államok Vevőszolgálat telefonszámok: 1-866-321-8851 (díjmentes) az Egyesült 

Államokon belülről;: +1-206-266-0927 (hívásdíjas) az Egyesült Államokon kívülről 

 

Egyesült Királyság Vevőszolgálat e-mail: kindle-support-uk@amazon.co.uk 

 

Egyesült Királyság Vevőszolgálat telefonszámok: 0800-496-2449 (díjmentes) az Egyesült 

Királyságon belülről; +44 (0)800 496 2449 (hívásdíjas) az Egyesült Királyságon kívülről 

 

Ügyfelek más országokban: e-mail: kindle-cs-support@amazon.com. Telefon: 1-206-266-0927 

(hívásdíjas) 

 

A hibás szervizelés semmissé teheti a garanciát. 

 

Telep biztonságosság 

 
A Kindle készülékében lévő újratölthető telepet kizárólag felhatalmazott hálózati szolgáltató 

cserélheti le. A telepekről további információt a következő oldalon találhat: 

http://www.amazon.com/kindleterms (Egyesült Államok vagy más országok) vagy 

http://www.amazon.co.uk/kindleterms (egyesült királyságbeli vásárlók) Az elemet csak 32° és 

95° Fahrenheit fokok (0° és 35° Celsius fokok) között töltse. 

 

mailto:kindle%1ecs%1esupport@amazon.com
http://www.amazon.com/kindleterms
http://www.amazon.co.uk/kindleterms
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Fejhallgató biztonságosság  

 
Magas hangerejű audio hosszú ideig való hallgatása halláskárosodáshoz vezethet. Annak 

érdekében, hogy ezt a problémát elkerülje, fontolja meg az alábbi tanácsokat:  

1. Tartsa alacsonyan a hangerőt. 

2. Ne hallgassa hosszú ideig és folyamatosan  

3. Viseljen olyan fejhallgatót, amely elkülöníti a hallani kívánt hangot a háttérzajtól.  

 

A vezetéknélküli készülékek biztonságossága és megfelelése  

 
Kapcsolja ki az Amazon Whispernet-et olyan helyeken, ahol a vezetéknélküli kapcsolat 

használata tilos, vagy ahol interferenciát, vagy veszélyt okozhat. Néhány konkrét szituációt az 

alábbiakban közlünk. Általában ne használja a Kindle-t a Whispernet-tel bekapcsolva bármely 

olyan helyen, ahol a mobiltelefonját nem használhatja. 

 

Kapcsolja ki a vezetéknélküli kapcsolatot, amikor repül  

 
A légi közlekedési eszközök rendszereivel való interferencia elkerülése érdekében az Amerikai 

Egyesült Államok Szövetségi Légi Közlekedési Igazgatóságának és számos más légitársaságnak 

a szabályzata megköveteli, hogy a személyzet egy tagjának engedélyével kell rendelkeznie 

ahhoz, hogy használja a készüléke vezetéknélküli szolgáltatását. Ha a vezetéknélküli szolgáltatás 

ki van kapcsolva, akkor használhatja a Kindle készülékét olvasásra, amint a személyzet egy tagja 

közli, hogy lehet használni az elektromos készülékeket. 

 

Legyen óvatos más elektromos készülékek közelében  

 
A Kindle rádió frekvenciát (RF) hoz létre, azokat használja, és azokat sugározhatja és, ha nem a 

használati utasítások szerint használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációkban 

és elektromos berendezésekben. A külső RF jelzések hatással lehetnek nem megfelelően 

telepített, vagy nem megfelelően leárnyékolt elektromos operációs rendszerekre, szórakoztató 

rendszerekre, és személyes egészségügyi rendszerekre. Bár a legtöbb modern elektromos 

rendszert leárnyékolják a külső RF jelzésekkel szemben, ha kétségei vannak, tisztázza azokat a 

gyártóval. A személyes egészségügyi rendszerekre vonatkozóan (mint például a pacemakerek és 

a hallókészülékek), tájékozódjon az orvosánál, vagy a gyártónál, hogy megállapítsa, hogy azok 

kellőképpen le vannak-e árnyékolva a külső RF jelzésekkel szemben.  

 

Lépések az interferencia minimalizálására 

  
Ha az Ön Kindle készüléke káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételben (amelyet 

úgy tud ellenőrizni, hogy a Kindle készülékét ki- és bekapcsolja) megpróbálhatja az interferencia 

semlegesítését a következő módszerek egyikével-másikával: fordítsa más irányba, vagy tegye 

más helyre a rádió- vagy televízió készülék vevő antennáját; növelje a távolságot a Kindle 

készüléke és a rádió- vagy televízió készülék között; csatlakoztassa a berendezést és a vevőket 

más csatlakozóaljzatokba; vagy forduljon a rádió-, vagy televízió gyártójához, vagy egy 

gyakorlott rádió/ TV műszaki szakemberhez segítségért.  
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Figyeljen a táblákra  
 

Van néhány olyan hely, ahol az RF jelzések veszélyt jelenthetnek, mint például egészségügyi 

létesítményekben, és építkezési helyeken. Ha nem biztos benne, nézzen körül, hogy vannak-e 

olyan táblák, amelyek azt jelzik, hogy az adó-vevő készülékeket és a mobiltelefonokat ki kell 

kapcsolni. 

 

FCC megfelelési nyilatkozat a D00901 modellszámú, FCC ID: XSX-1013 

azonosítójú és a D00901 modellszámú, FCC ID: X7N-0610 azonosítójú 

készülékekre  

 
A készülékek megfelelnek az FCC szabályzat 15. részének. A működtetés az alábbi két feltétel 

mellett történhet: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát; és (2) a készülék el kell, hogy 

fogadjon minden beérkező interferenciát, még akkor is, ha az nemkívánatos működést okoz. 

 

A készülékeket hitelesítették és annak során azt találták, hogy az FCC szabályzatának 15. része 

szerint megfelelnek egy B kategóriájú digitális eszköz határértékeinek. Ezeket a határértékeket 

oly módon határozták meg, hogy elfogadható védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen 

egy lakóterületen belül történő üzembehelyezés esetén. Azonban arra nincs garancia, hogy 

bizonyos üzembehelyezések esetén nem fog előfordulni interferencia. Olyan változtatások vagy 

módosítások, amelyeket nem hagyott kifejezetten jóvá a megfelelésért felelős fél, érvénytelenné 

tehetik a felhasználó jogosultságát a készülék működtetésére. 

 

A készülékek megfelelnek az FCC Rádiófrekvencia Kibocsátási Irányértékeinek és az FCC 

hitelesítette őket, amit a készülékek hátoldalán megtalálható FCC ID azonosító mutat. 

 

 

Rádiófrekvencia energiának való kitettségre vonatkozó információ a D00901 

modellszámú, FCC ID: XSX-1013 azonosítójú és a D00901 modellszámú, FCC 

ID: X7N-0610 azonosítójú készülékre 

Rádiófrekvenciás energiának való kitettség 

Az Ön Kindle készülékét úgy tervezték és gyártották, hogy az ne lépje túl az RF energia-

kibocsátásnak való kitettségre vonatkozó határértékeket, amelyeket az Egyesült Államok 

Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission of the United 

States, FCC), az Európai Unió, és más országok szabályozó testületei határoztak meg. Az FCC 

nyilvántartja az Ön Kindle készülékére vonatkozó SAR információt, amelyet a 

http://www.fcc.gov/oet/ea/ weboldalon a Display Grant címszó alatt találhat meg, miután 

rákeresett az Ön Kindle készülékének a készülék hátán megtalálható FCC ID azonosítójára.. 

 

 

EU Megfelelési nyilatkozat 

http://www.fcc.gov/oet/ea/
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Amazon Fulfillment Services, Inc. 

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

Megfelelési nyilatkozat 

 

2010. június 25. 

 

Mi, az Amazon Fulfillment Services, Inc., kijelentjük saját felelősségünkre, hogy a termék: 

Terméknév:  Elektronikus kijelző készülék 

Termékleírás: WLAN 802.11 b/g 

Modell:  D00901 

Megfelel az 1999/5/EK (az R&TTE-irányelv) 3. cikke alapvető követelményeinek és a 

következő szabványoknak: 

1. Egészség (az R&TTE-irányelv 3.1(a) cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

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

2. Biztonság (az R&TTE-irányelv 3.1(a) cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

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

3. Elektromágneses kompatibilitás (az R&TTE-irányelv 3.1(b) cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 

4. Rádiófrekvenciasávhasználat (az R&TTE-irányelv 3.2 cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

• EN 300 328 V1.7.1  
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Minden vizsgálati jelentést áttekintett és igenlő véleménnyel jóváhagyott a következő kijelölt 

szervezet: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany 

        

Azonosító jel: 0700 (Kijelölt Szervezet) CE (!) 

A fenti készülékre vonatkozó technikai dokumentáció a következő címen található meg: 

Amazon EU Sàrl, 

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

Felhatalmazott személy: 

 

Név: Russell Grandinetti 

Beosztás: Elnökhelyettes 

 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

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

Megfelelési nyilatkozat 

2010. június 25. 

 

Mi, az Amazon Fulfillment Services, Inc., kijelentjük saját felelősségünkre, hogy a termék: 

Terméknév:  Elektronikus kijelző készülék 

Termékleírás: WLAN 802.11 b/g 

   GPRS EDGE 850/900/1800/1900 
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   WCDMA Band I/II/V 

Modell:  D00901 

Megfelel az 1999/5/EK (az R&TTE-irányelv) 3. cikke alapvető követelményeinek és a 

következő szabványoknak: 

1. Egészség (az R&TTE-irányelv 3.1(a) cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

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

2. Biztonság (az R&TTE-irányelv 3.1(a) cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

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

3. Elektromágneses kompatibilitás (az R&TTE-irányelv 3.1(b) cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

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

4. Rádiófrekvenciasáv használat (az R&TTE-irányelv 3.2 cikke) 

Alkalmazott szabvány(ok): 

• EN 301 511 V9.0.2 

• EN 301 908-1/ -2 V3.2.1 

• EN 300 328 V1.7.1  

Minden vizsgálati jelentést áttekintett és Igenlő Véleménnyel jóváhagyott a következő Kijelölt 

Szervezet: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany 

Azonosító jel: 0700 (Kijelölt Szervezet) CE(!)  

A fenti készülékre vonatkozó technikai dokumentáció a következő címen található meg: 
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Amazon EU Sàrl, 

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

Felhatalmazott személy: 

 

Név: Russell Grandinetti 

Beosztás: Elnökhelyettes 

 

 

További információ az Egyesült Államokon és az Egyesült Királyságon kívül élő 

Kindle felhasználók számára 

 
További információt találhat az Egyesült Államokon és az Egyesült Királyságon kívül élő Kindle 

felhasználók részére ezen a hivatkozáson: 

 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

A Kindle megfelelő módon történő újrafelhasználása 

 

 Bizonyos területeken szabályozzák egyes elektronikus készülékek hulladékba 

helyezését. Győződjön meg arról, hogy a Kindle készülékét a helyi törvényeknek és 

szabályoknak megfelelő módón helyezi hulladékba, vagy újrafelhasználásba. A Kindle 

újrafelhasználására vonatkozó információért látogassa meg a következő weboldalt: 

Egyesült államokbeli vásárlók: http://www.amazon.com/kindle-recycling 

Egyesült királyságbeli vásárlók: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling. 

 

 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
http://www.amazon.com/kindle-recycling
http://www.amazon.com/kindle-recycling
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UL Hitelesítési szám 

Az erre a Kindle készülékre vonatkozó UL hitelesítési szám a készülék hátoldalán található meg.  

 

A termék részletes leírása 

 

Modell szám — D00901 

Képernyő — 6 hüvelyk átlós kijelző, 600 x 800 pixel felbontás, 16-szintes szürkeskála.  

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

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

Tár — 4 GB belső tár, amiből megközelítően 3 GB áll a felhasználó rendelkezésére. 

Audio — 3,5 mm sztereó fejhallgató dugaljzat, beépített sztereó hangszórók, beépített mikrofon. 

A mikrofon még nincs aktiválva, jövőbeni használatra lett felszerelve. 

Áramellátás — AC áram adapter és újratölthető lítium polimer telep. 

Összekapcsolhatóság — USB 2.0 (mikro-B csatlakozó). HSDPA/GSM vezetéknélküli modem a 

Kindle készülékben nemzetközi vezetéknélküli kapcsolattal . 

Üzemeltetési hőmérséklet — 0 °C-tól 35 °C-ig (32°F-től 95°F-ig). 

Tárolási hőmérséklet — -10 °C-tól 45 °C-ig (14°F-től 113°F-ig). 

Wi-Fi — 802.11b vagy 802.11g 

 

AMAZON.COM KINDLE LICENSZ SZERZŐDÉS ÉS ALKALMAZÁSI 

FELTÉTELEK*  

Ez a szerződés Ön és az Amazon Digital Services, Inc. (beleértve annak társult tagjait, a 

továbbiakban "Amazon" vagy "mi") között jött létre. Kérjük, hogy olvassa el ezt az 

Amazon.com Kindle Licensz Szerződést és Alkalmazási Feltételeket, az Amazon.com 

titoktartási közleményt a www.amazon.com/privacy webhelyen, illetve minden egyéb, az 

Amazon.com webhelyen vagy a Kindle üzletben közzétett szabályt, intézkedést, és feltételt 

(együtt: "Szerződés"), mielőtt használná a Kindle készülékét vagy bármelyik Olvasó Programot 

vagy Digitális Tartalmat. Azáltal, hogy a Kindle készüléket, bármelyik Olvasó Programot vagy a 

Digitális Tartalmat használja, Ön beleegyezik abba, hogy kötelezik Önt a jelen Szerződés 

feltételei. Ha Ön a jelen Szerződés feltételeit nem fogadja el, nem használhatja sem a Kindle 

készüléket, sem az Olvasó Programokat, sem a Digitális Tartalmat, sem a Szolgáltatást; és 

visszajuttathatja a Kindle eszközt visszatérítésért, a vonatkozó visszatérítési rendelkezéseknek 

megfelelően. 

http://www.amazon.com/privacy
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*Az Amazon.co.uk ügyfelei az Amazon.co.uk Kindle Licensz Szerződés és Alkalmazási 

Feltételekre hivatkozzanak, amely alább az "AMAZON.CO.UK KINDLE LICENSE 

AGREEMENT AND TERMS OF USE**" alatt található meg. Ez a Szerződés más nyelveken a 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions weboldalon található meg.  

  

Ennek a Szerződésnek az értelmében: 

"Tartalomszolgáltató" az a fél, amelyik Digitális Tartalmat ajánl a Kindle üzletben, 

amelylehetünk mi vagy egy harmadik fél.  

"Digitális Tartalom" digitalizált elektronikus tartalmat jelent, úgy mint könyvek, újságok, 

képeslapok, folyóiratok, blogok, RSS hírcsatornák, játékok, és egyéb statikus vagy interaktív 

elektronikus tartalom. 

"Kindle" a mi hordozható elektronikus olvasó eszközünk. 

"Kindle üzlet" az mi kirakatunk, amelyen keresztül Ön Digitális Tartalmat vagy más, általunk 

vagy harmadik fél által kínált terméket vásárolhat, és igazgathatja a Digitális Tartalmát és a 

fiókja beállításait. 

"Egyéb Eszköz" számítógépet vagy a Kindle-en kívüli más eszközt jelent, amelyen Önnek joga 

van az Olvasó Programot futtatni. 

"Időszakos kiadványok" az Önnek előfizetéses alapon elérhető Digitális Tartalom, mint az 

elektronikus újságok, képeslapok, folyóiratok, blogok és egyéb előfizetéses tartalom. 

"Olvasó Program" olyan, az általunk rendelkezésre bocsátott szoftvert jelent (beleértve ennek a 

szoftvernek a frissítéseit/korszerűsítéseit), amely lehetővé teszi a felhasználónak, hogy keressen, 

letöltsön, böngésszen és/vagy használjon Digitális Tartalmat Egyéb Eszközön. 

"Szolgáltatás" a vezetéknélküli kapcsolatot jelenti, amellyel ellátjuk a Kindle felhasználókat, a 

Digitális Tartalom, Szoftver, támogatás és más szolgáltatások nyújtását, amivel ellátjuk a Kindle 

és az Olvasó Program felhasználóit, és az ezek nyújtására vonatkozó kikötéseket és feltételeket. 

"Szoftver" az Olvasó Programot és minden olyan szoftvert jelent a Kindle eszközön (beleértve 

ennek a szoftvernek a frissítéseit/korszerűsítéseit) és minden kapcsolódó dokumentációt, amelyet 

mi az Ön rendelkezésére bocsátunk. 

 

Digitális tartalom 

 
A digitális anyagok felhasználása. Amint Ön letölti a Digitális Tartalmat és minden vonatkozó 

díjat kifizet (beleértve a vonatkozó adókat), a Tartalomszolgáltató megadja Önnek a nem 

kizárólagos jogot arra, hogy korlátlan számú alkalommal megtekintse, használja, és megjelenítse 

az ilyen Digitális Tartalmat, kizárólagosan a Kindle Eszközön, vagy egy Olvasó Programon, 

vagy a Szolgáltatás által engedélyezett módon, kizárólag a Kindle Üzletben meghatározott számú 

Kindle-en és Egyéb Eszközön, és kizárólagosan személyes, nem kereskedelmi céllal. Egyéb 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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rendelkezés hiányában a Digitális Tartalmat a Tartalomszolgáltató Önnek nem eladja, hanem 

felhasználásra engedélyezi. A Tartalomszolgáltató a Kindle Üzletben további feltételeket tehet 

közzé a Digitális Tartalomra vonatkozóan. Ezek a feltételek szintén betartandók, de konfliktus 

esetében ez a Szerződés lesz irányadó. Lehetséges, hogy a Digitális Tartalom egy része, mint 

például az Időszakos Kiadványok, nem elérhetők Önnek az Olvasó Programokon át.  

 

Korlátozások. Ha másképpen kifejezetten nem jeleztük, Ön a Digitális Tartalmat és annak 

bármely részét nem adhatja el, nem adhatja bérbe, nem adhatja ki, nem terjesztheti, nem 

közvetítheti, nem engedélyezheti a további használatát, illetve nem ruházhat át egyéb módon 

bármiféle jogot bármely harmadik félneka Digitális Tartalomról, illetve annak bármely részéről, 

és nem törölhet le és nem változtathat meg semmiféle tulajdoni értesítést, illetve címkét a 

Digitális Tartalomról. Továbbá, Ön nem jogosult arra, hogy megkerülje, módosítsa, 

hatálytalanítsa vagy kijátssza azokat a biztonsági sajátosságokat, amelyek védik a Digitális 

Tartalmat.  

 

Időszakos Kiadványok. AElőfizetéséről a Kindle Üzletben mondhat le a emondási politikánk 

által megengedett módon. Mi a saját belátásunk szerint megszüntethetjük az előfizetést, például 

olyan esetekben, amikor az Időszakos Kiadvány többé már nem áll rendelkezésre. Ha az 

előfizetés lejárati határideje előtt szüntetjük meg az előfizetést, arányosan kiszámított 

visszatérítést fogunk Önnek nyújtani. Fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre 

megváltoztathassuk az előfizetések feltételeit, illetve díjait, a következő előfizetési időszakkal 

való kezdettel.. 

 

A vezetéknélküli kapcsolat 

A vezetéknélküli kapcsolat használata. Az Ön Kindle eszköze vezetéknélküli kapcsolattal teszi 

lehetővé Önnek, hogy Digitális Tartalmat keressen és töltsön le a Kindle Üzletből. Általában 

nem számolunk föl Önnek díjat a vezetéknélküli kapcsolat ezen használatáért. Az Ön Kindle 

eszköze vezetéknélküli kapcsolatot használhat arra, hogy egyéb szolgáltatásokat tegyen Önnek 

elérhetővé, amiért díjat számíthatunk föl, például személyes fájl letöltése, és előfizetések, mialatt 

Ön egy másik országban tartózkodik. Az ilyen szolgáltatások díjai és a feltételei a Kindle 

Üzletben találhatók meg, és időnként változhatnak. Ha az Ön Kindle eszköze egy harmadik fél 

szolgáltatásaival működik, mint például a WI-FI elérhetőségi pontok, a harmadik fél díjat 

számíthat föl Önnek ezeknek a szolgáltatásoknak a használatáért.  

Az Ön magatartása. Ön az általunk nyújtott vezetéknélküli kapcsolatot kizárólag a 

Szolgáltatással kapcsolatban használhatja. A vezetéknélküli kapcsolatot nem használhatja fel 

semmilyen más célra. 

Elérhetőség. Ha az Ön Kindle eszköze olyan területen van, ahol nem tud fenntartani 

vezetéknélküli kapcsolatot, lehetséges, hogy Ön nem tudja használni a Szolgáltatás egészét vagy 

egy részét. Mi nem felelünk azért, ha az Ön Kindle eszközéhez hiányzik a vezetéknélküli 

kapcsolat, sem az ezzel járó Szolgáltatás-elmaradásért. Általunk ésszerűen nem befolyásolható 

körülmények (mint például változások a vezetéknélküli szolgáltató szolgáltatásaiban és 

feltételeiben) hatással lehetnek az általunk nyújtott vezetéknélküli kapcsolat feltételeire és 
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körülményeire, és a feltételek megváltoztatásához, vagy az Ön Kindle készüléke vezetéknélküli 

kapcsolatának ideiglenes vagy permanens módosulásához vagy elvesztéséhez vezethetnek.  

 

Eszköz és szoftver 

A szoftver használata. A Szoftvert kizárólag a Kindle eszközön vagy egy Olvasó Programon 

keresztül vagy egy Egyéb Eszközön használhatja. Ön nem különíthet el egyéni komponenseket a 

Szoftverből azzal a céllal, hogy azokat más eszközön, vagy számítógépen használja, nem 

másolhatja át más eszközön vagy számítógépen való használat céljával, illetve nem használhatja 

azt, vagy annak bármely összetevő részét, egy hálózaton keresztül, valamint nem adhatja el, nem 

adhatja bérbe, nem adhatja ki, nem terjesztheti, nem közvetítheti, nem engedélyezheti a további 

használatát, illetve nem ruházhat át egyéb módon bármiféle jogot a Szoftverre, sem annak 

egészére, sem egy részére. További feltételek érvényesek a Kindle eszközön lévő harmadik féltől 

származó szoftverre és anyagokra, és ezek lesznek irányadóak az ezzel a Szerződéssel felmerülő 

konfliktus esetében. További információ található a Kindle Settings menü Legal részében. 

Automatikus frissítések. A Szoftver naprakészségének megtartása érdekében az Amazon 

automatikusan elláthatja az Ön Kindle eszközét és Egyéb Eszközét Szoftver frissítésekkel/ 

felújításokkal. 

A visszafejtés, a dekompiláció, a szétszerelés és a kijátszás tilos. Tilos a Kindle eszköz, illetve 

a Szoftver módosítása, visszafejtése, dekompilációja, vagy szétszerelése, mind ezek teljességére, 

mind a részeire vonatkozóan, illetve tilos bármiféle másodlagos munka készítése a Szoftverből, 

illetve a Szoftverről, tilos továbbá a megkerülése, módosítása, legyőzése, megmásítása és 

kijátszása a Kindle és a Szoftver bármely funkciójának és védelmének, illetve bármely olyan 

mechanizmusnak, amely működése szerint a Szoftverrel kapcsolatos, például a Kindle illetve a 

Szoftver digitális jogi ügyvitel funkcionalitásának fokozása vagy helyettesítése által . 

Általános 

A törvények betartása, illetve a jogok fenntartása. Ön a Kindle-t, a Szoftvert, a Szolgáltatást, 

és a Digitális Tartalmat minden vonatkozó törvény betartása mellett fogja használni. Sem a 

Kindle eladása vagy átadása Önnek, sem a szoftver és a Digitális Tartalom engedélyezése nem 

ruház Önre jogcímet vagy tulajdonjogot az Amazon, annak ellátói, vagy más Tartalom 

Szolgáltató bármiféle szellemi tulajdonát illetően. Az összes engedély nem kizárólagos, és 

minden olyan jog, amit ez a Szerződés kifejezetten nem garantál, az Amazon és a más Tartalom 

Szolgáltatók részére van fenntartva.  

Export szabályzatok. Ön minden vonatkozó export és újra-exportálási korlátozást és 

szabályzatot be fog tartani, és nem fogja átruházni, illetve nem fog mást ösztönözni, segíteni, 

illetve feljogosítani arra, hogy átruházza a Kindle-t, a Digitális Tartalmat, és a Szoftvert tiltott 

országba vagy olyanba, amely más módon megszeg bármely korlátozást vagy szabályt.  

Begyűjtött információ. A Szoftver adatokat fog szolgáltatni az Amazonnak az Ön Kindle-jéről 

és annak a Szolgáltatással való interakciójáról (mint például a rendelkezésre álló memória, 

működési idő, naplóállomány, és a jelzések erőssége). Ezenkívül a Szoftver az Ön Kindle 

eszközén és Egyéb Eszközön lévő Digitális Tartalomra, és ezek felhasználására vonatkozó 
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információt is ad Amazonnak (mint például az utolsó olvasott oldal és a tartalom archiválása). 

Az Ön által a Kindle vagy az Olvasó Program használata közben készített széljegyzeteket, 

könyvjelzőket, jegyzeteket, kiemeléseket, vagy hasonló jelzéseket, és egyéb Ön által szolgáltatott 

információt olyan szerverek tárolhatnak, amelyek nem abban az országban vannak, ahol Ön él. 

Bármilyen általunk begyűjtött információ az Amazon.com titoktartási értesítése kikötései alá 

esik, amelyek a www.amazon.com/privacy webhelyen találhatók meg.  

Másnak átadott információ. Ön felelős minden információért, amit másoknak átad egy Kindle 

vagy Olvasó Program használatával. 

Szabadalmak. A Kindle-t, a Szoftvert és a Szolgáltatás és/vagy az ezek bármelyikével 

kapcsolatban használt módszereket egy vagy több szabadalom vagy folyamatban lévő 

szabadalmi kérelem védheti.  

A Szolgáltatás változásai. Mi bármikor módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy 

megszüntethetjük a szolgáltatást, teljes egészében vagy részben. 

Elévülés. Ha Ön a jelen Szerződés bármely kikötését nem teljesíti, az Ön jelen Szerződésben 

foglalt jogai automatikusan elévülnek. Ilyen jellegű elévülés esetén Önnek azonnal meg kell 

szüntetnie a Szoftver minden használatát, és az Amazon azonnal visszavonhatja a 

Szolgáltatáshoz, vagy a digitális anyagokhoz való hozzáférését bármiféle díj visszatérítése 

nélkül. Ha az Amazon nem ragaszkodik, illetve nem kötelezi Önt a jelen Szerződés szigorú 

betartására, az nem jelenti azt, hogy bármely jogáról lemond.  

Szavatossági nyilatkozat. A SZOLGÁLTATÁS, A KINDLE, A KINDLE ÜZLET, A 

DIGITÁLIS TARTALOM ÉS A SZOFTVER HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS 

KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. AZ EGYÉVES KORLÁTOZOTT KINDLE GARANCIÁT 

KIVÉVE, SEMMILYEN, AZ AMAZON VAGY AZ AMAZON FELHATALMAZOTT 

KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍROTT INFORMÁCIÓ VAGY TANÁCS 

SEM TEREMT GARANCIÁT ÉS A SZOLGÁLTATÁS, A KINDLE, A KINDLE ÜZLET, A 

DIGITÁLIS TARTALOM ÉS A SZOFTVER A “MEGLÉVŐ” ÁLLAPOTUKBAN 

KERÜLNEK FORGALOMBA, MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT ÉS BÁRMIFÉLE 

GARANCIA NÉLKÜL ÉS AZ AMAZON, ANNAK ELLÁTÓI, JOGTULAJDONOSAI ÉS AZ 

EGYÉB TARTALOMSZOLGÁLTATÓK MEGTAGADNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY 

HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, MINT PÉLDÁUL A FORGALMAZHATÓSÁG, A 

BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A PONTOSSÁG, A BÉKÉS ÉLVEZET ÉS A 

HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSE HALLGATÓLAGOS 

GARANCIÁIT. BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG A 

HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK MEGTAGADÁSÁT. HA ÖNRE EZEK A TÖRVÉNYEK 

VONATKOZNAK, AKKOR LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK, KIVÉTELEK 

ÉS KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE, VAGY AZOK ÖSSZESSÉGE NEM VONATKOZIK 

ÖNRE, ÉS ÖN TOVÁBBI JOGOKKAL RENDELKEZIK. 

A felelősség korlátozása. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT PONTIG AZ AMAZON, 

ANNAK ELLÁTÓI, JOGTULAJDONOSAI ÉS AZ EGYÉB TARTALOM SZOLGÁLTATÓK 

NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ BÁRMIFÉLE ELŐRE NEM LÁTHATÓ 

VAGY JÁRULÉKOS KÁRÉRT, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS 

GARANCIA MEGSÉRTÉSÉÉRT, A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉÉRT, 

http://www.amazon.com/privacy


 

KINDLE HASZNÁLATI UTASÍTÁS     B. Melléklet   14 

GONDATLANSÁGÉRT, SZIGORÚ FELELŐSSÉGÉRT, VAGY BÁRMELY MÁS, A 

SZOLGÁLTATÁSSAL, A KINDLE-LEL, EGYÉB ESZKÖZZEL, A KINDLE ÜZLETTEL, A 

DIGITÁLIS TARTALOMMAL, VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS JOGI 

ELMÉLETÉRT, ÚGY MINT BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT, AMELY PROFIT, 

JÖVEDELEM, ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL, VAGY A SZOLGÁLTATÁS, KINDLE, 

EGYÉB ESZKÖZÖK, KINDLE ÜZLET, DIGITÁLIS TARTALOM, A SZOFTVER, VAGY 

BÁRMELY EZEKKEL KAPCSOLATOS TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZIK, 

MÉG AKKOR IS, HA AZ AMAZONT ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK 

LEHETŐSÉGÉRŐL. MINDEN ESETBEN, A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN AZ 

AMAZON ÉS AZ EGYÉB TARTALOM SZOLGÁLTATÓK TELJES FELELŐSSÉGE 

DIGITÁLIS TARTALOM VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELÉS 

TEKINTETÉBEN ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMIT ÖN TÉNYLEGESEN 

KIFIZETETT EZÉRT A DIGITÁLIS TARTALOMÉRT, ÉS MINDEN MÁS KÖVETELÉS 

TEKINTETÉBEN ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMIT ÖN TÉNYLEGESEN 

KIFIZETETT KINDLE-ÉRT. BIZONYOS JOGI HATÁSKÖRÖK TÖRVÉNYEI NEM 

ENGEDIK MEG AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY A JÁRULÉKOS KÁROK 

KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA ÖNRE EZEK A TÖRVÉNYEK 

VONATKOZNAK, AKKOR LEHETSÉGES, HOGY A FENTI NYILATKOZATOK EGY 

RÉSZE, VAGY AZOK ÖSSZESSÉGE NEM VONATKOZNAK ÖNRE, ÉS ÖN TOVÁBBI 

JOGOKKAL RENDELKEZHET. 

. 

Irányadó jog. A törvények kollíziós szabályait figyelmen kívül helyezve, a jelen szerződésre, 

valamint bármely olyan vitára, amely Ön és az Amazon között felmerülhet, Washington állam, 

USA, törvényei vonatkoznak,.  

Vitás kérdések. A jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vagy bármi módon ahhoz 

kapcsolódó minden vitát, amelyben az egy vagy több fél nevében követelt teljes aggregált 

kereseti kérelem meghaladja a U.S. $7,500-t, a King County, Washington, USA, bármely 

államon belüli illetékességű vagy szövetségi bírósága fog eldönteni, és Ön beleegyezik ezeknek 

a bíróságoknak a kizárólagos illetékességébe és helyszínébe. 

Az Egyesült Államok Kormánya jogai. Az Egyesült Államok Kormánya a Szoftvert, a 

Szolgáltatást és a Digitális Tartalmat "kereskedelmi termékként," "kereskedelmi számítógépes 

szoftverként," "kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációként," és "technikai 

adatokként" kapja, az Egyesült Államok Szövetségi Beszerzési Szabályzata (U.S. Federal 

Acquisition Regulation) és az Egyesült Államok Védelmi Szövetségi Beszerzési Szabályzata 

Kiegészítés (U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) értelmében, a 

végfelhasználóknak adott szokásos jogokkal és korlátozásokkal. 

Teljes Szerződés és Elkülöníthetőség. Ez a teljes Szerződés közöttünk és Ön között a Kindle-

re, Digitális Tartalomra, Szoftverre és Szolgáltatásra vonatkozóan, és ez hatálytalanít minden 

korábbi ilyen témára vonatkozó megállapodást. Ha a jelen szerződés bármely feltétele vagy 

kikötése érvénytelennek, semmisnek, vagy bármely más okból végre nem hajthatónak ítéltetik, 

azt a részt különválaszthatónak fogjuk tekinteni, és az nem fogja érinteni a szerződés többi 

feltételének vagy kikötésének az érvényességét és végrehajthatóságát.  
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Helyesbítés. Mi a jelen Szerződés bármely feltételét helyesbíthetjük a saját megítélésünk szerint, 

azáltal, hogy a módosított feltételeket közzétesszük a Kindle üzlet, vagy az Amazon.com 

weboldalon. Az Ön Kindle eszközének, a Digitális Tartalomnak, és a Szoftvernek a folytatólagos 

használata bármely ilyen helyesbítés hatályba lépési dátumát követően az Ön beleegyezését 

jelenti abba, hogy az ilyen helyesbítés Önt kötelezi.  

Kapcsolatba lépéshez szükséges információ. A jelen Szerződést illető kommunikáció 

érdekében kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az Amazonnal e-mailben: kindleterms@amazon.com. 

Ha segítségre van szüksége a Kindle készülékével, egy Olvasó Programmal, a Szolgáltatással 

vagy más probléma megoldásával kapcsolatban, kérjük, hogy lépjen érintkezésbe az 

ügyfélszolgálattal e-mailben: kindle-cs-support@amazon.com vagy telefonon: 1-866-321-8851 

(díjmentes) az Egyesült Államokon belülről vagy: +1-206-266-0927 (hívásdíjas) az Egyesült 

Államokon kívülről. 

(a Szerződés vége) 

 

Egyesült Királyságbeli Vásárlók 

 

AMAZON.CO.UK KINDLE LICENSZ SZERZŐDÉS ÉS ALKALMAZÁSI 

FELTÉTELEK**  

Ez a szerződés Ön és az Amazon EU S.a.r.l. (beleértve annak társult tagjait, a továbbiakban 

"Amazon" vagy "mi") között jött létre. Kérjük, hogy olvassa el ezt az Amazon.co.uk Kindle 

Licensz Szerződést és Alkalmazási Feltételeket, az Amazon.co.uk titoktartási közleményt a 

www.amazon.co.uk/privacy webhelyen, illetve minden egyéb, az Amazon.co.uk webhelyen vagy 

a Kindle üzletben közzétett szabályt, intézkedést, és feltételt (együtt: "Szerződés"), mielőtt 

használná a Kindle készülékét vagy bármelyik Olvasó Programot vagy Digitális Tartalmat. 

Azáltal, hogy a Kindle készüléket, bármelyik Olvasó Programot vagy a Digitális Tartalmat 

használja, Ön beleegyezik abba, hogy kötelezik Önt a jelen szerződés feltételei. Ha Ön a jelen 

szerződés feltételeit nem fogadja el, nem használhatja sem a Kindle készüléket, sem az Olvasó 

Programokat, sem a Digitális Tartalmat, sem a Szolgáltatást; és visszajuttathatja a Kindle eszközt 

visszatérítésért, a vonatkozó visszatérítési rendelkezéseknek megfelelően. 

**Az Amazon.com ügyfelei az Amazon.com Kindle Licensz Szerződés és Alkalmazási 

Feltételekre hivatkozzanak, amely fent az "AMAZON.COM KINDLE LICENSE AGREEMENT 

AND TERMS OF USE**" alatt található meg.  

Ennek a Szerződésnek az értelmében: 

"Tartalomszolgáltató" az a fél, amelyik Digitális Tartalmat ajánl a Kindle üzletben, amely 

lehetünk mi vagy egy harmadik fél.  

mailto:kindle-cs-support@amazon.com
http://www.amazon.com/privacy
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"Digitális Tartalom" digitalizált elektronikus tartalmat jelent, úgy mint könyvek, újságok, 

képeslapok, folyóiratok, blogok, RSS feedek, játékok, és egyéb statikus vagy interaktív 

elektronikus tartalom. 

"Kindle" a mi hordozható elektronikus olvasó eszközünk. 

"Kindle üzlet" az Ön kirakata, amelyen keresztül Ön vásárolhat Digitális Tartalmat vagy más, 

általunk vagy harmadik fél által kínált terméket, és igazgathatja a Digitális Tartalmát és a 

számlája beállításait. 

"Egyéb Eszköz" számítógépet vagy a Kindle-en kívüli más eszközt jelent, amelyen Önnek joga 

van az Olvasó Programot futtatni. 

"Időszakos kiadványok" az Önnek előfizetéses alapon elérhető Digitális Tartalom, mint az 

elektronikus újságok, képeslapok, folyóiratok, blogok és egyéb előfizetéses tartalom. 

"Olvasó Program" olyan, az általunk rendelkezésre bocsátott szoftvert jelent (beleértve ennek a 

szoftvernek a frissítéseit/korszerűsítéseit), amely lehetővé teszi a felhasználónak, hogy keressen, 

letöltsön, böngésszen és/vagy használjon Digitális Tartalmat Egyéb Eszközön. 

"Szolgáltatás" a vezetéknélküli kapcsolatot jelenti, amellyel ellátjuk a Kindle felhasználókat, a 

Digitális Tartalom, Szoftver, támogatás és más szolgáltatások nyújtását, amivel ellátjuk a Kindle 

és az Olvasó Program felhasználóit, és az ezek nyújtására vonatkozó kikötéseket és feltételeket. 

"Szoftver" az Olvasó Programot és minden olyan szoftvert jelent a Kindle eszközön (beleértve 

ennek a szoftvernek a frissítéseit/korszerűsítéseit) és minden kapcsolódó dokumentációt, amelyet 

mi az Ön rendelkezésére bocsátunk. 

 

Digitális tartalom 

A digitális anyagok felhasználása. Amint Ön letölti a Digitális Tartalmat és minden vonatkozó 

díjat kifizet (beleértve a vonatkozó adókat), a Tartalomszolgáltató megadja Önnek a nem 

kizárólagos jogot arra, hogy korlátlan számú alkalommal megtekintse, használja, és megjelenítse 

az ilyen Digitális Tartalmat, kizárólagosan a Kindle Eszközön, vagy egy Olvasó Programon, 

vagy a Szolgáltatás által engedélyezett módon, kizárólag a Kindle Üzletben meghatározott számú 

Kindle-en és Egyéb Eszközön, és kizárólagosan személyes, nem kereskedelmi céllal. Egyéb 

rendelkezés hiányában a Digitális Tartalmat a Tartalomszolgáltató Önnek nem eladja, hanem 

felhasználásra engedélyezi. A Tartalomszolgáltató a Kindle Üzletben további feltételeket tehet 

közzé a Digitális Tartalomra vonatkozóan. Ezek a feltételek szintén betartandók, de konfliktus 

esetében ez a Szerződés lesz irányadó. Lehetséges, hogy a Digitális Tartalom egy része, mint 

például az Időszakos Kiadványok, nem elérhetők Önnek az Olvasó Programokon át.  

 Korlátozások. Ha másképpen kifejezetten nem jeleztük, Ön a Digitális Tartalmat és annak 

bármely részét nem adhatja el, nem adhatja bérbe, nem adhatja ki, nem terjesztheti, nem 

közvetítheti, nem engedélyezheti a további használatát, illetve nem ruházhat rá egyéb módon 

bármiféle jogot bármely harmadik félre a Digitális Tartalomról, illetve annak bármely részéről, 

és nem törölhet le és nem változtathat meg semmiféle tulajdoni értesítést, illetve címkét a 
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Digitális Tartalomról. Továbbá, Ön nem jogosult arra, hogy elkerülje, módosítsa, hatálytalanítsa 

vagy kijátssza azokat a biztonsági sajátosságokat, amelyek védik a Digitális Tartalmat.  

Időszakos Kiadványok. Lemondhat az előfizetéséről a Kindle Üzletben a lemondási politikánk 

által megengedett módon. Mi a saját belátásunk szerint megszüntethetjük az előfizetést, például 

olyan esetekben, amikor az Időszakos Kiadvány többé már nem áll rendelkezésre. Ha az 

előfizetés lejárati határideje előtt szüntetjük meg az előfizetést, arányosan kiszámított 

visszatérítést fogunk Önnek nyújtani. Fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre 

megváltoztathassuk az előfizetések feltételeit, illetve díjait, a következő előfizetési időszakkal 

kezdődően. 

A vezetéknélküli kapcsolat 

A vezetéknélküli kapcsolat használata. Az Ön Kindle eszköze vezetéknélküli kapcsolattal teszi 

lehetővé Önnek, hogy Digitális Tartalmat keressen és töltsön le a Kindle Üzletből. Általában 

nem számolunk föl Önnek díjat a vezetéknélküli kapcsolat ezen használatáért. Az Ön Kindle 

eszköze vezetéknélküli kapcsolatot használhat arra, hogy egyéb szolgáltatásokat tegyen Önnek 

elérhetővé, amiért díjat számíthatunk föl, például személyes fájl letöltése, és előfizetések, mialatt 

Ön egy másik országban tartózkodik. Az ilyen szolgáltatások díjai és a feltételei a Kindle 

Üzletben találhatók meg, és időnként változhatnak. Ha az Ön Kindle eszköze egy harmadik fél 

szolgáltatásaival működik, mint például a WI-FI elérhetőségi pontok, a harmadik fél díjat 

számíthat föl Önnek ezeknek a szolgáltatásoknak a használatáért.  

Az Ön magatartása. Ön az általunk nyújtott vezetéknélküli kapcsolatot kizárólag a 

Szolgáltatással kapcsolatban használhatja. A vezetéknélküli kapcsolatot nem használhatja fel 

semmilyen más célra. 

Elérhetőség. Ha az Ön Kindle eszköze olyan területen van, ahol nem tud fenntartani 

vezetéknélküli kapcsolatot, lehetséges, hogy Ön nem tudja használni a Szolgáltatás egészét vagy 

egy részét. Mi nem felelünk azért, ha az Ön Kindle eszközéhez hiányzik a vezetéknélküli 

kapcsolat, sem az ezzel járó Szolgáltatás-elmaradásért. Általunk ésszerűen nem befolyásolható 

körülmények (mint például változások a vezetéknélküli szolgáltató szolgáltatásaiban és 

feltételeiben) hatással lehetnek az általunk nyújtott vezetéknélküli kapcsolat feltételeire és 

körülményeire, és a feltételek megváltoztatásához, vagy az Ön Kindle készüléke vezetéknélküli 

kapcsolatának ideiglenes vagy permanens módosulásához vagy elvesztéséhez vezethetnek.  

Eszköz és szoftver 

A szoftver használata. A Szoftvert kizárólag a Kindle eszközön vagy egy Olvasó Programon 

keresztül vagy egy Egyéb Eszközön használhatja. Ön nem különíthet el egyéni komponenseket a 

Szoftverből azzal a céllal, hogy azokat más eszközön, vagy számítógépen használja, nem 

másolhatja át más eszközön vagy számítógépen való használat céljával, illetve nem használhatja 

azt, vagy annak bármely összetevő részét, egy hálózaton keresztül, valamint nem adhatja el, nem 

adhatja bérbe, nem adhatja ki, nem terjesztheti, nem közvetítheti, nem engedélyezheti a további 

használatát, illetve nem ruházhat át egyéb módon bármiféle jogot a Szoftverre, sem annak 

egészére, sem egy részére. További feltételek érvényesek a Kindle eszközön lévő harmadik féltől 

származó szoftverre és anyagokra, és ezek lesznek irányadóak az ezzel a Szerződéssel felmerülő 

konfliktus esetében. További információ található a Kindle Settings menü Legal részében. 
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Automatikus frissítések. A Szoftver naprakészségének megtartása érdekében az Amazon 

automatikusan elláthatja az Ön Kindle eszközét és Egyéb Eszközét Szoftver 

frissítésekkel/felújításokkal. 

A visszafejtés, a dekompiláció, a szétszerelés és a kijátszás tilos. Tilos (i) a Kindle eszköz, 

illetve a Szoftver módosítása, visszafejtése, vagy szétszerelése egyben vagy részenként, (ii) a 

Szoftver dekompilációja egyben vagy részenként (kivéve olyan mértékig, ameddig ez a jog nem 

zárható ki és nem korlátozható a törvény által, ebben az esetben is csak akkor, ha az Amazon 

kifejezett beleegyezését kérték és az meg lett tagadva), illetve (iii) tilos bármiféle másodlagos 

munka készítése a Szoftverből, illetve a Szoftverről, tilos továbbá a megkerülése, módosítása, 

legyőzése, megmásítása és kijátszása a Kindle és a Szoftver bármely funkciójának és 

védelmének, illetve bármely olyan mechanizmusnak, amely működése szerint a Szoftverrel 

kapcsolatos, például a Kindle illetve a Szoftver digitális jogi ügyvitel funkcionalitásának 

fokozása vagy helyettesítése által. 

Általános 

A törvények betartása, illetve a jogok fenntartása. Ön a Kindle-t, a Szoftvert, a Szolgáltatást, 

és a Digitális Tartalmat minden vonatkozó törvény betartása mellett fogja használni. Sem a 

Kindle eladása vagy átadása Önnek, sem a szoftver és a Digitális Tartalom engedélyezése nem 

ruház Önre jogcímet vagy tulajdonjogot az Amazon, annak ellátói, vagy más Tartalom 

Szolgáltató bármiféle szellemi tulajdonára. Az összes engedély nem kizárólagos, és minden 

olyan jog, amit ez a Szerződés kifejezetten nem garantál, az Amazon és a más Tartalom 

Szolgáltatók részére van fenntartva.  

Export szabályzatok. Ön minden vonatkozó export és újra-exportálási korlátozást és 

szabályzatot be fog tartani, és nem fogja átruházni, illetve nem fog mást ösztönözni, segíteni, 

illetve feljogosítani arra, hogy átruházza a Kindle-t, a Digitális Tartalmat, és a Szoftvert tiltott 

országba vagy olyanba, amely más módon megszeg bármely korlátozást vagy szabályt.  

Begyűjtött információ. A Szoftver adatokat fog szolgáltatni az Amazonnak az Ön Kindle-jéről 

és annak a Szolgáltatással való interakciójáról (mint például a rendelkezésre álló memória, 

működési idő, naplóállomány, és a jelzések erőssége). Ezenkívül a Szoftver az Ön Kindle 

eszközén és Egyéb Eszközön lévő Digitális Tartalomra, és ezek felhasználására vonatkozó 

információt is ad Amazonnak (mint például az utolsó olvasott oldal és a tartalom archiválása). 

Az Ön által a Kindle vagy az Olvasó Program használata közben készített széljegyzeteket, 

könyvjelzőket, jegyzeteket, kiemeléseket, vagy hasonló jelzéseket, és egyéb Ön által szolgáltatott 

információt olyan szerverek tárolhatnak, amelyek nem abban az országban vannak, ahol Ön él. 

Bármilyen általunk begyűjtött információ az Amazon.co.uk titoktartási értesítése kikötései alá 

esik. Az Európai Gazdasági Közösségen kívüli országba küldött személyes információ, ha ilyen 

előfordul, a www.amazon.co.uk/privacy weboldalon megtalálható Amazon.co.uk titoktartási 

értesítésével összhangban lesz elküldve a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásával..  

Másnak átadott információ. Ön felelős minden információért, amit másoknak átad egy Kindle 

vagy Olvasó Program használatával. 
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Szabadalmak. A Kindle-t, a Szoftvert és a Szolgáltatást és/vagy az ezek bármelyikével 

kapcsolatban használt módszereket egy vagy több szabadalom vagy folyamatban lévő 

szabadalmi kérelem védheti. 

A Szolgáltatás változásai. Mi bármikor módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy 

megszüntethetjük a szolgáltatást, teljes egészében vagy részben. 

Elévülés. Ha Ön a jelen Szerződés bármely kikötését nem teljesíti, az Ön jelen Szerződésben 

foglalt jogai automatikusan elévülnek. Ilyen jellegű elévülés esetén Önnek azonnal meg kell 

szüntetnie a Szoftver minden használatát, és az Amazon azonnal visszavonhatja a 

Szolgáltatáshoz, vagy a digitális anyagokhoz való hozzáférését bármiféle díj visszatérítése 

nélkül. Ha az Amazon nem ragaszkodik, illetve nem kötelezi Önt a jelen Szerződés szigorú 

betartására, az nem jelenti azt, hogy bármely jogáról lemond.  

Kivételek a felelősség alól. AMAZON NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET: (A) OLYAN 

VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK NEM VOLTAK ELVÁRHATÓAN ELŐRELÁTHATÓAK 

ÖN ÉS AZ AMAZON ÁLTAL, AMIKOR ÖN MEGVETTE A KINDLE-T, A DIGITÁLIS 

TARTALMAT VAGY A SZOFTVERT (ÉRTELEMSZERŰEN); (B) OLYAN 

VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK NEM AZ AMAZON ÁLTAL ELKÖVETETT 

SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL VAGY MULASZTÁSBÓL SZÁRMAZNAK; (C) OLYAN 

ÜZLETI VESZTESÉGEKÉRT VAGY MÁS VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK A 

SZOLGÁLTATÁS, A KINDLE, A KINDLE ÜZLET, A DIGITÁLIS TARTALOM VAGY A 

SZOFTVER NEM FOGYASZTÓKÉNT VALÓ HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZNAK, VAGY 

A KINDLE, A KINDLE ÜZLET, A DIGITÁLIS TARTALOM VAGY A SZOFTVER ÖN 

ÁLTALI OLYAN HASZNÁLATÁBÓL, AMELYET TILT EZ A SZERZŐDÉS. OLYAN 

VESZTESÉGEKET ILLETŐEN, AMELYEKET NEM ZÁR KI A FENTI KIKÖTÉS, AZ 

AMAZONNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ KÁRTALANÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE (AZ 

AMAZON GARANCIA VAGY AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI SZERINTI JAVÍTÁSHOZ, 

CSERÉHEZ ÉS MEGTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOGON FELÜL) 300 FONTRA (GBP) FOG 

KORLÁTOZÓDNI. ENNEK A BEKEZDÉSNEK SEMELYIK RÉSZE SEM KORLÁTOZZA 

AZ ÖN TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT JOGAIT MINT FOGYASZTÓ, SEM A 

HALÁLLAL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL ÉS CSALÁSSAL KAPCSOLATOS 

FELELŐSSÉGET. 

Irányadó jog. A törvények kollíziós szabályait figyelmen kívül helyezve, a jelen szerződést, 

valamint bármely olyan vitát, amely Ön és az Amazon között felmerülhet, a Grand Duchy of 

Luxembourg törvényei irányítják,.  

Vitás kérdések. A jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vagy bármi módon ahhoz 

kapcsolódó minden vitát a Luxembourg City bírósági kerületének a bíróságain fogják eldönteni, 

és Ön beleegyezik ezeknek a bíróságoknak a kizárólagos illetékességébe és helyszínébe. 

Az Egyesült Államok Kormánya jogai. Az Egyesült Államok Kormánya a Szoftvert, a 

Szolgáltatást és a Digitális Tartalmat "kereskedelmi termékként," "kereskedelmi számítógépes 

szoftverként," "kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációként," és "technikai 

adatokként" kapja, az Egyesült Államok Szövetségi Beszerzési Szabályzata (U.S. Federal 

Acquisition Regulation) és az Egyesült Államok Védelmi Szövetségi Beszerzési Szabályzata 
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Kiegészítés (U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) értelmében, a 

végfelhasználóknak adott szokásos jogokkal és korlátozásokkal. 

Teljes Szerződés és Elkülöníthetőség. Ez a teljes szerződés közöttünk és Ön között a Kindle-re, 

Digitális Tartalomra, Szoftverre és Szolgáltatásra vonatkozóan, és ez hatálytalanít minden 

korábbi ilyen témára vonatkozó megállapodást. Ha a jelen szerződés bármely feltétele vagy 

kikötése érvénytelennek, semmisnek, vagy bármely más okból végre nem hajthatónak ítéltetik, 

azt a részt különválaszthatónak fogjuk tekinteni, és az nem fogja érinteni a szerződés többi 

feltételének vagy kikötésének az érvényességét és végrehajthatóságát.  

Helyesbítés. Mi a jelen Szerződés bármely feltételét helyesbíthetjük a saját megítélésünk szerint, 

azáltal, hogy a módosított feltételeket közzétesszük a Kindle üzlet, vagy az Amazon.co.uk 

weboldalon.  

Kapcsolatba lépéshez szükséges információ. A jelen Szerződést illető kommunikáció 

érdekében kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az Amazonnal az Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-

2338, Luxembourg (Lux. reg. no. B 101818, Share capital €37500, Trading authorization no. 

104408) címen, vagy e-mailben: ukkindleterms@amazon.co.uk. 

Ha segítségre van szüksége a Kindle készülékével, egy Olvasó Programmal, a Szolgáltatással 

vagy más probléma megoldásával kapcsolatban, kérjük, hogy lépjen érintkezésbe az 

ügyfélszolgálattal e-mailben: kindle-cs-support@amazon.co.uk vagy telefonon a 0800 496 1081 

számon. 

 

(a Szerződés vége) 
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EGYÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA 

 Ezt a garanciát az Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 

98109-5210, United States szolgáltatja a Kindle készülékre (továbbiakban a "Készülék"). Ha 

azonban ezt a Készüléket az Egyesült Királyságban vásárolták, ezt a garanciát az Amazon EU 

S.à r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (Lux reg. no. B 101818, Share capital €37500, 

Trading authorization no. 104408) szolgáltatja. Ennek a garanciának a szolgáltatójára itt 

helyenként a "mi" hivatkozással éltünk. 

A Készüléket szavatoljuk az alapanyagok, illetve a kivitelezés hibái ellen rendes fogyasztói 

felhasználás mellett az eredeti kiskereskedelmi vásárlás dátumától számított egy évig. Ha a 

Készülék ezen garanciás időszakon belül meghibásodik, és Ön követi a Készülék 

visszajuttatására vonatkozó utasításokat, akkor a mi választási lehetőségeink szerint és a törvény 

által megengedett mértékig vagy (i) megjavítjuk a Készüléket új vagy felújított alkatrészek 

felhasználásával, vagy (ii) kicseréljük a Készüléket egy új vagy felújított Készülékre, vagy (iii) 

visszatérítjük Önnek a Készülék vásárlási árának egy részét vagy teljes összegét. Ez a korlátozott 

garancia bármiféle javításra, csere-alkatrészre, vagy csere Készülékre vonatkozik, az eredeti 

garanciás időszak hátralevő részére, vagy 90 napra, amelyik hosszabb. Minden lecserélt 

alkatrész, illetve olyan Készülék, amelynek az árát visszatérítettük, a mi tulajdonunkat fogja 

képezni. Ez a korlátozott garancia kizárólag a Készülék olyan hardver komponenseire 

vonatkozik, amelyek nem képezik tárgyát balesetnek, visszaélésnek, hanyagságnak, tűzesetnek, 

vagy egyéb külső okoknak, átalakításoknak, javításoknak vagy ipari használatnak. 

 

Utasítások. Konkrét utasításokat illetően arról, hogy hogyan juthat garanciás szervizhez a 

Készüléke számára: Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal az ebben az 

ismertetőben megadott elérhetőségeken.Általánosságban véve a Készülékét vagy az eredeti 

csomagolásában, vagy egy azzal megegyező mértékben védő csomagolásban kell eljuttatnia az 

Ügyfélszolgálat által megnevezett címre. Mielőtt beküldi a Készülékét garanciás szervizre, az Ön 

felelőssége, hogy minden adatról, szoftverről, vagy bármi más anyagról, amelyet esetleg 

elmentett a Készülékén, biztonsági másolatot készítsen. Lehetséges, hogy a szerviz ideje alatt az 

ilyen adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok elveszhetnek, vagy újra-formattálódhatnak, és mi 

nem vagyunk felelősek bármely ilyen jellegű kárért vagy veszteségért.  

 

Korlátozások. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A FENTIEKBEN 

KÖZZÉTETT GARANCIA ÉS JÓVÁTÉTELEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN MÁS 

GARANCIÁT ÉS JÓVÁTÉTELT HELYETTESÍTENEK, ÉS MI SPECIFIKUSAN 

VISSZAUTASÍTUNK MINDEN OLYAN TÖRVÉNYSZERŰ ÉS HALLGATÓLAGOS 

GARANCIÁT, AMELYEK KÖZÉ SOROLHATÓK, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL, A 

FORGALMAZHATÓSÁGI, AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, 

ILLETVE A REJTETT ÉS LÁTENS HIBÁK ELLENI GARANCIÁK. HA MI JOGSZERŰEN 

NEM UTASÍTHATUNK VISSZA TÖRVÉNYSZERŰ ÉS HALLGATÓLAGOS 

GARANCIÁKAT, AKKOR A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG MINDEN 

ILYEN GARANCIA IDŐTARTAMA KORLÁTOZÓDIK A JELEN KIFEJEZETT 

KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA, ILLETVE AZ ÁLTALUNK 

SZOLGÁLTATOTT JAVÍTÁS, VAGY CSERE SZOLGÁLTATÁSRA. 
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BIZONYOS JOGI HATÁSKÖRÖK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG A 

TÖRVÉNYSZERŰ ÉS HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK IDŐBELI KORLÁTOZÁSÁT, 

TEHÁT A FENTI KORLÁTOZÁS ESETLEG ÖNRE NEM VONATKOZIK.  

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A KÖZVETLEN, SPECIÁLIS, ELŐRE NEM 

LÁTOTT, VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, AMELYEK A GARANCIA BÁRMIFÉLE 

MEGSZEGÉSÉBŐL, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI TEÓRIÁBÓL SZÁRMAZNAK. 

BIZONYOS JOGI HATÁSKÖRÖKBEN A MÁR ELŐBBIEKBEN EMLÍTETT 

KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK AZ ELHALÁLOZÁS VAGY SZEMÉLYES SÉRÜLÉS 

KÖVETELÉSEINEK ESETEIRE, VAGY BÁRMIFÉLE TÖRVÉNYES FELELŐSSÉGRE 

SZÁNDÉKOS ÉS DURVA HANYAGSÁGGAL TÖRTÉNŐ CSELEKEDETEKET ÉS/VAGY 

MULASZTÁSOKAT ILLETŐEN, TEHÁT A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY 

KORLÁTOZÁSOK ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZNAK. BIZONYOS JOGI 

HATÁSKÖRÖK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖZVETLEN, ELŐRE NEM LÁTOTT VAGY 

JÁRULÉKOS KÁROK KIZÁRÁSÁT, TEHÁT A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY 

KORLÁTOZÁSOK ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZNAK. EZ A "KORLÁTOZÁSOK" 

SZAKASZ NEM VONATKOZIK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS AZ EURÓPAI 

UNIÓBAN ÉLŐ VÁSÁRLÓKRA. 

 

A jelen korlátozott garancia Önt meghatározott jogokkal ruházza fel. Ön rendelkezhet további 

jogokkal is, amelyek joghatóságonként változóak, és a jelen garancia nincs hatással azokra a 

jogokra.  

 

További információ 
 

A Kindle Licensz Szerződés és Alkalmazási Feltételek egy változata, az Egyéves Korlátozott 

Garancia és egyéb Kindle információk más nyelveken megtekinthetők a 

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

 

ha Ön ezt a Készüléket az Egyesült Királyságban vásárolta, egyéb Kindle információt 

megtalálhat a http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions weboldalon. 

 

 

Szabadalmi közlemények 

 
A Kindle készüléket és/vagy a készülékkel kapcsolatban használt módszereket egy vagy több 

szabadalom, vagy folyamatban lévő szabadalmi kérelem védheti. 

 

MPEG Réteg-3 audió-dekódoló technológia használati jogát a Fraunhofer IIS-től és a 

Thomsontól vásároltuk meg. 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions
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Copyright és védjegy közlemények 

 
Az Amazon a Kindle készülék szoftverje, az Amazon Kindle Quick Start Guide, és az Amazon 

Kindle Használati utasítása © 2004 - 2010 Amazon.com, Inc. vagy társai. Minden jog 

fenntartva. 

 

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

KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET és a WHISPERSYNC az 

Amazon.com, Inc. vagy társainak védjegyei.  

 

Java és minden Java alapú védjegy és logo a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett 

védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. 

 
 

Vocalizer™ for Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer™ and Nuance® a 

Nuance Communications, Inc. és/vagy a jogtulajdonosai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és 

licensz alatt vannak használatban. 

 

Natív PDF támogatás az Adobe® Reader® techonológia révén. 

 

A Monotype Imaging Inc. iType™-ját tartalmazza. A "Monotype" a Monotype Imaging Inc. 

védjegye, bejegyezve az Egyesült Államok Szabványügyi és Védjegy Hivatalában (U.S. Patent 

& Trademark Office) és be kehet jegyezve bizonyos jogi hatáskörökben. Monotype® The 

Monotype Corporation. 

  

Minden más márkanév, termék megnevezés és szolgáltatási jegy a megfelelő tulajdonos 

tulajdonát képezi.  

. 

 


