Załącznik B
Informacja o produkcie
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
Korzystaj z urządzenia w sposób odpowiedzialny. Przed zastosowaniem zapoznaj się z
instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów.
UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA
POWODUJE RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, A
TAKŻE INNEGO URAZU NA CIELE LUB SZKODY.
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Utrzymanie Kindle
Nie korzystaj z Kindle oraz akcesoriów urządzenia podczas deszczu, w pobliżu
zlewozmywaków, umywalek i tym podobnych miejsc, w których panuje wilgoć. Uważaj, aby nie
zabrudzić Kindle żywnością lub napojami. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, odłącz
wszystkie przewody, wyłącz funkcję bezprzewodową (przejdź do Menu i zaznacz opcję Turn
Wireless Off), a następnie poczekaj, aż uruchomi się wygaszacz ekranu. Poczekaj, aż urządzenie
całkowicie wyschnie i przesuń wyłącznik, aby uruchomić je ponownie. Nie próbuj suszyć Kindle
przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła (mikrofalówki, piekarnika czy suszarki do włosów).
Czyść ekran miękką ściereczką. Nie wycieraj ekranu środkami o właściwościach ściernych.
Nosząc Kindle w torbie lub w teczce pamiętaj o zakładaniu ochronnego futerału, aby nie
dopuścić do zarysowania urządzenia.
Nie narażaj Kindle na działanie zbyt wysokich lub niskich temperatur. Np. nie zostawiaj
urządzenia w bagażniku samochodowym, jeżeli temperatura spada poniżej zera lub podczas
upałów.

Serwisowanie urządzenia
Jeżeli urządzenia wymaga naprawy, należy skontaktować się wyłącznie z autoryzowanym
pracownikiem Amazon.com, korzystając z wykazu biur obsługi klienta:.
Adres e-mail obsługi klienta w USA: kindle-cs-support@amazon.com
Numery telefonów obsługi klienta w USA: dla dzwoniących z USA: 1-866-321-8851
(połączenie bezpłatne); dla dzwoniących spoza USA: 1-206-266-0927 (opłata za połączenie wg
stawek operatora)
Adres e-mail obsługi klienta w Wielkiej Brytanii: kindle-support-uk@amazon.co.uk
Numery telefonów obsługi klienta w Wielkiej Brytanii: dla dzwoniących z Wielkiej Brytanii:
0800-496-2449 (połączenie bezpłatne); dla dzwoniących spoza Wielkiej Brytanii: +44 (0) 800
496 2449 (opłata za połączenie wg stawek operatora)
Obsługa klientów z innych krajów: E-mail: kindle-cs-support@amazon.com. Nr telefonu:
1-206-266-0927 (opłata za połączenie wg stawek operatora)
Niewłaściwe serwisowanie urządzenia może powodować utratę gwarancji.
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Bezpieczeństwo baterii
Baterie wielokrotnego ładowania umieszczone w Kindle może wymieniać wyłącznie pracownik
autoryzowanego serwisu. Bardziej szczegółowe informacje na temat baterii znaleźć można na
stronie internetowej http://www.amazon.com/kindleterms (USA i inne kraje) lub
http://www.amazon.co.uk/kindleterms (Wielka Brytania). Baterie należy ładować wyłącznie w
temperaturze od 32° do 95° Fahrenheita (0° do 35° Celsjusza)..

Bezpieczeństwo korzystania ze słuchawek
Długotrwałe słuchanie materiału odtwarzanego przez urządzenie przy wysokim poziomie
głośności grozi pogorszeniem słuchu. Aby do tego nie dopuścić, przestrzegaj poniższych
zaleceń:
1. Zachowaj niski poziom głośności;
2. Unikaj długotrwałego, nieprzerwanego słuchania;
3. Korzystaj ze słuchawek, które pozwalają na odizolowanie sygnału dźwiękowego od
szumu tła.

Korzystanie z funkcji bezprzewodowej – bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Wyłączaj sieć Amazon Whispernet w tych miejscach, w których korzystanie z urządzeń
bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
Przykładowe sytuacje tego typu opisano poniżej. Ogólną zasadą jest zakaz korzystania z Kindle
z uruchomioną siecią Whispernet we wszystkich tych miejscach, w których obowiązuje zakaz
korzystania z telefonów komórkowych.

Odłącz sieć bezprzewodową w samolocie
W celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzeń pokładowych przepisy Federalnej Administracji
Lotnictwa USA (FAA) i wielu innych urzędów lotnictwa nakładają na pasażerów obowiązek
uzyskania zgody personelu pokładowego na korzystanie z urządzeń bezprzewodowych. Pod
warunkiem wyłączenia bezprzewodowych usług sieciowych, Kindle można wykorzystywać do
czytania po uzyskaniu uprzedniej zgody personelu pokładowego na korzystanie z urządzeń
bezprzewodowych.

Zachowaj ostrożność w pobliżu innych urządzeń elektronicznych
Kindle generuje, wykorzystuje oraz może emitować do otoczenia fale radiowe. Jeżeli urządzenie
nie jest wykorzystywane zgodnie z zaleceniami, może powodować szkodliwe zakłócenia
w komunikacji radiowej i działaniu sprzętu elektronicznego. Zewnętrzne sygnały o
częstotliwości radiowej mogą niekorzystnie wpływać na niewłaściwie zainstalowane lub
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nieprawidłowo zabezpieczone elektroniczne systemy operacyjne, systemy multimedialne oraz
elektroniczne wyroby medyczne. Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych posiada
odpowiednie zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. W razie wątpliwości,
należy zasięgnąć informacji u producenta. W przypadku elektronicznych wyrobów medycznych
osobistego użytku (np. rozruszników serca czy aparatów słuchowych), należy zasięgnąć
informacji u lekarza lub producenta, czy posiadają one zabezpieczenia chroniące przed
oddziaływaniem zewnętrznych sygnałów radiowych.

Aby maksymalnie ograniczyć zakłócenia
Jeżeli Kindle wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego
(co można potwierdzić kilkakrotnie wyłączając i włączając urządzenie), można podjąć
następujące działania w celu eliminacji zakłóceń: zmienić kierunek ustawienia albo przenieść
antenę odbiorczą odbiornika radiowego lub telewizora; zwiększyć odstęp między odbiornikiem
radiowym lub telewizyjnym a Kindle; podłączyć odbiorniki oraz urządzenie do różnych gniazd
zasilania; skontaktować się z producentem odbiornika radiowego/telewizyjnego lub
doświadczonym serwisantem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania odpowiedniej porady.

Zwracaj uwagę na oznaczenia
W niektórych miejscach sygnał o częstotliwości radiowej może stanowić zagrożenie. Są to
między innymi placówki medyczne oraz place budowy. W razie wątpliwości należy szukać
oznaczeń wskazujących, iż obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń dwukierunkowej radiowej
transmisji danych oraz telefonów komórkowych.

Deklaracja zgodności z wymogami FCC dla modelu numer D00901, numer
identyfikacyjny FCC ID: XSX-1013 oraz modelu numer D00901, numer
identyfikacyjny FCC ID: X7N-0610
Urządzenia spełniają wymogi określone w części nr 15 przepisów FCC. Korzystanie z
urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może wywoływać
szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym
zakłócenia mogące wywoływać niepożądane skutki.
Urządzenia zostały poddane badaniom, podczas których potwierdzono, iż spełnia wymogi
ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z postanowieniami zawartymi w części nr 15
przepisów FCC. Wymogi określono, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji urządzeń w budynkach mieszkalnych. Nie ma
jednak gwarancji, iż w danym miejscu instalacji nie wystąpią zakłócenia. Wprowadzanie
jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody ze strony podmiotu odpowiedzialnego
za zgodność z przepisami może spowodować utratę pozwolenia na korzystanie z urządzenia
przez użytkownika.
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Urządzenia spełniają wymogi Wytycznych dot. emisji promieniowania o częstotliwości radiowej
oraz posiadają atest FCC, czego potwierdzeniem jest numer FCC ID umieszczony z tyłu
urządzenia.

Informacje dotyczące narażenia na działanie energii fal radiowych dla modelu
numer D00901, numer identyfikacyjny FCC ID:XSX-1013 oraz modelu numer
D00901, numer identyfikacyjny FCC ID: X7N-0610
Narażenie na działanie fal radiowych
Urządzenie Kindle zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby spełnić normy
dotyczące poziomu emisji energii fal radiowych, określone przez Federalną Komisję Łączności
Stanów Zjednoczonych (FCC), urzędy regulacyjne Unii Europejskiej oraz innych krajów.
Informacje dotyczące twojego Urządzenia Kindle znaleźć można w archiwum FCC na stronie
internetowej http://www.fcc.gov/oet/ea/ w punkcie Display Grant, wpisując w wyszukiwarce
numer identyfikacyjny FCC ID urządzenia dla własnego Kindle. Numer ten znajduje się z tyłu
urządzenia.

Deklaracja zgodności UE
Amazon Fulfillment Services, Inc.
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA
Deklaracja Zgodności
25 czerwca 2010
Amazon Fulfillment Services, Inc. niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność,
iż niżej wymieniony produkt:
Nazwa produktu:

Elektroniczne urządzenie wyświetlające

Specyfikacja produktu:

WLAN 802.11 b/g

Model:

D00901

spełnia wszystkie główne wymogi określone w Art. 3 Dyrektywy R&TTE (99/5/WE) oraz w
niżej wymienionych normach i/lub innych dokumentach o charakterze normatywnym:
1. R&TTE Art. 3.1 (a) Bezpieczeństwo dla zdrowia

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA KINDLE

Załącznik B • 5

Zastosowane normy:
•

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

2. R&TTE Art. 3.1 (a) Bezpieczeństwo użytkowania
Zastosowane normy:
•

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

3. R&TTE Art. 3.1 (b) Kompatybilność elektromagnetyczna
Zastosowane normy:


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

4. R&TTE Art. 3.2 Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości
Zastosowane normy:


EN 300 328 V1.7.1

Wszystkie raporty z testów zostały przeanalizowane i uzyskały Pozytywną Opinię poniższej
Jednostki Notyfikowanej:
PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Niemcy

Znak identyfikacyjny: 0700 (Jednostka Notyfikowana) CE(!)
Dokumentacja techniczna dotycząca wyżej wymienionego urządzenia przechowywana jest w:
Amazon EU Sàrl,
5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Osoba upoważniona:
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Imię i nazwisko: Russell Grandinetti
Stanowisko: Wiceprezes

Amazon Fulfillment Services, Inc.
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA
Deklaracja zgodności
25 czerwca 2010
Amazon Fulfillment Services, Inc. niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność,
iż niżej wymieniony produkt:
Nazwa produktu:

Elektroniczne urządzenie wyświetlające

Specyfikacja produktu:

WLAN 802.11 b/g
GPRS EDGE 850/900/1800/1900
WCDMA Pasma I/II/V

Model:

D00901

spełnia wszystkie główne wymogi określone w Art. 3 Dyrektywy R&TTE (99/5/WE) oraz w
niżej wymienionych normach i/lub innych dokumentach o charakterze normatywnym:
1. R&TTE Art. 3.1 (a) Bezpieczeństwo dla zdrowia
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Zastosowane normy:
•

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

2. R&TTE Art. 3.1 (a) Bezpieczeństwo użytkowania
Zastosowane normy:
•

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

3. R&TTE Art. 3.1 (b) Kompatybilność elektromagnetyczna
Zastosowane normy:
•

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

4. R&TTE Art. 3.2 Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości
Zastosowane normy:


EN 301 511 V9.0.2



EN 301 908-1/ -2 V3.2.1



EN 300 328 V1.7.1

Wszystkie raporty z testów zostały przeanalizowane i uzyskały Pozytywną Opinię poniższej
Jednostki Notyfikowanej:
PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Niemcy

Znak identyfikacyjny: 0700 (Jednostka Notyfikowana) CE(!)
Dokumentacja techniczna dotycząca wyżej wymienionego urządzenia przechowywana jest w:
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Amazon EU Sàrl,
5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Osoba upoważniona:

Imię i nazwisko: Russell Grandinetti
Stanowisko: Wiceprezes

Dodatkowe informacje dla użytkowników Kindle spoza USA I Wielkiej Brytanii
Dodatkowe informacje dla użytkowników Kindle spoza USA i Wielkiej Brytanii można znaleźć
pod tym adresem:

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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Właściwa utylizacja Kindle

W niektórych miejscach utylizacja określonych urządzeń elektronicznych podlega
odpowiednim przepisom. Kindle należy oddawać do utylizacji lub ponownego przetworzenia
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami. Informacje dotyczące ponownego
wykorzystania:
Klienci w USA: http://www.amazon.com/kindle-recycling.
Klienci w Wielkiej Brytanii: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling

Numer atestu UL
Numer atestu UL Kindle umieszczony jest w tylnej części urządzenia.
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Dane techniczne
Numer modelu — D00901
Wyświetlacz — wyświetlacz 6”, rozdzielczość 600 x 800 pikseli, 16-stopniowa skala szarości.
Wymiary — 190 mm x 123 mm x 8,5 mm.
Masa — Kindle Wi-Fi: 240 g; Kindle 3G+Wi-Fi: 247 g
Pamięć — pojemność pamięci wewnętrznej 4 GB, z ok. 3 GB dostępnych dla użytkownika.
Audio — słuchawki stereo z wtyczką 3,5 mm typu „jack”, wbudowane głośniki stereo,
wbudowany mikrofon. Mikrofon dołączono do zestawu na przyszłość, obecnie jest on
nieaktywny..
Zasilanie — adapter zasilania AC oraz bateria litowo-polimerowa wielokrotnego ładowania.
Łączność — USB 2.0 (złącze typu micro-B). W urządzeniach Kindle z międzynarodową siecią
bezprzewodową modem bezprzewodowy HSDPA/GSM.
Zakres temperatur roboczych — od 0°C do 35°C.
Zakres temperatur przechowywania — od -10°C do 45°C.
Wi-Fi: 802.11b lub 802.11g

UMOWA LICENCYJNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
KINDLE DLA UŻYTKOWNIKÓW AMAZON.COM*
Niniejsza Umowa zawarta jest między klientem a firmą Amazon Digital Services, Inc. (wraz z
jej spółkami zależnymi, zwaną dalej w treści umowy „Amazon” lub „my”). Przed
zastosowaniem Urządzenia Kindle lub Aplikacji Odczytu bądź Treści Cyfrowej należy zapoznać
się z treścią Umowy Licencyjnej oraz Warunków Użytkowania, informacją o polityce
prywatności Amazon.com, umieszczoną pod adresem www.amazon.com/privacy a także
wszystkimi zasadami i zaleceniami dotyczącymi Urządzenia Kindle oraz usług powiązanych z
tym urządzeniem (z uwzględnieniem między innymi zasad bądź postanowień dotyczących
użytkowania zamieszczonych na stronie internetowej Amazon.com lub w Kindle Store (sklepie
Kindle) (zwanych dalej łącznie, niniejszą „Umową”). Używając Urządzenia Kindle, Aplikacji
Odczytu lub Treści Cyfrowych, Klient przyjmuje jako wiążące warunki zawarte w niniejszej
Umowie. Jeżeli klient nie akceptuje warunków niniejszej Umowy, wówczas Klient nie jest
uprawniony do korzystania z Urządzenia Kindle, Aplikacji Odczytu, Treści Cyfrowych lub
Usług i może dokonać zwrotu Urządzenia Kindle zgodnie z polityką zwrotów obowiązującą
w przypadku Kindle.
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* Klienci Amazon.co.uk powinni zapoznać się z Umową Licencyjną oraz Warunkami
Użytkowania Urządzenia Kindle dla Użytkowników Amazon.co.uk, podanymi poniżej pod
nagłówkiem „UMOWA LICENCYJNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
KINDLE DLA UŻYTKOWNIKÓW AMAZON.CO.UK**”. Treść niniejszej Umowy w innych
językach można znaleźć pod adresem http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.
Na potrzeby niniejszej Umowy:
„Dostawca Treści: oznaczać będzie stronę oferującą Treści Cyfrowe w Kindle Store, którą to
stroną możemy być my bądź strona trzecia.
„Treści Cyfrowe” oznaczać będą cyfrowe treści elektroniczne, takie jak książki, gazety,
czasopisma, dzienniki, blogi, kanały RSS, gry oraz inne statyczne oraz interaktywne treści
cyfrowe.
„Urządzenie Kindle” oznaczać będzie nasz podręczny czytnik elektroniczny
„Kindle Store” oznacza naszą witrynę sklepową, w której Klient może zakupić Treści Cyfrowe
bądź inne elementy oferowane przez nas lub strony trzecie, oraz zarządzać ustawieniami swoich
Treści Cyfrowych i konta użytkownika.
„Inne Urządzenie” oznacza komputer lub urządzenie inne niż Kindle, na którym Klient jest
upoważniony do korzystania z Aplikacji Odczytu.
„Periodyki” oznaczają Treści Cyfrowe udostępnione na zasadzie subskrypcji, takie jak
elektroniczne wydania gazet, czasopism, dzienniki, blogi oraz inne treści subskrybowane.
„Aplikacja Odczytu” oznacza oprogramowanie (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia tego
oprogramowania), które udostępniamy, pozwalające użytkownikom na zakup, pobieranie,
przeglądanie i/lub korzystanie z Treści Cyfrowych na Innym Urządzeniu.
„Usługa” oznacza bezprzewodową łączność, którą zapewniamy użytkownikom Kindle i
Aplikacji Odczytu oraz warunki, na których świadczone są powyższe usługi.
„Oprogramowanie” oznacza Aplikacje Odczytu oraz wszelkie oprogramowanie Urządzenia
Kindle (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia tego oprogramowania), a także całą powiązaną
dokumentację, które udostępniamy użytkownikowi.

Treści Cyfrowe
Korzystanie z Treści Cyfrowych. Po pobraniu Treści Cyfrowych i zapłaceniu przez Klienta
odpowiedniej opłaty (w tym obowiązujących podatków), Dostawca Treści przekazuje Klientowi
niewyłączne prawo do oglądania, wykorzystywania i wyświetlania Treści cyfrowych
nieograniczoną liczbę razy, wyłącznie przy zastosowaniu Urządzenia Kindle lub Aplikacji
Odczytu zgodnie z odpowiednim upoważnieniem przyznanym w ramach Usługi, wyłącznie na
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takiej liczbie Urządzeń Kindle lub Innych Urządzeń, jaka została określona w Kindle Store, oraz
wyłącznie do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. O ile nie postanowiono inaczej,
uznaje się, że Treści Cyfrowe przekazywane są Klientowi przez Dostawcę Treści na zasadzie
licencji, nie umowy sprzedaży. Dostawca Treści może ustalić dodatkowe warunki dla Treści
Cyfrowych w Kindle Store. Warunki te będą miały zastosowanie, przy czym w razie sporu
decydować będą zapisy niniejszej Umowy. Niektóre Treści Cyfrowe, takie jak Periodyki, mogą
być niedostępne za pośrednictwem Aplikacji Odczytu.
Ograniczenia. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Klient nie ma prawa odsprzedawać,
wypożyczać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować bądź w inny
sposób cedować jakichkolwiek praw do Treści Cyfrowych bądź dowolnej ich części stronom
trzecim. Klient nie ma ponadto prawa do usuwania zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet
umieszczonych w Treściach Cyfrowych. Oprócz powyższego, Klient nie ma prawa do
obchodzenia, modyfikowania, usuwania bądź omijania zabezpieczeń chroniących Treści
Cyfrowe.
Periodyki. Klient może zwrócić się o anulowanie subskrypcji, postępując według polityki
rezygnacji z subskrypcji obowiązującej w Kindle Store. Według naszego własnego uznania
możemy zakończyć subskrypcję, na przykład wówczas, gdy dany Periodyk nie jest już dostępny.
W przypadku zakończenia przez nas subskrypcji przed upływem okresu obowiązywania,
zobowiązujemy się do zwrotu kwoty proporcjonalnej do pozostałego okresu. Zastrzegamy sobie
prawo do modyfikacji od czasu do czasu warunków oraz opłat subskrypcyjnych, przy czym
ewentualne zmiany wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji.

Łączność bezprzewodowa
Korzystanie z łączności bezprzewodowej. Urządzenie Kindle wykorzystuje łączność
bezprzewodową, aby pozwolić użytkownikowi na kupowanie i pobieranie Treści Cyfrowych ze
Kindle Store. Zasadniczo nie pobieramy opłat za takie korzystanie z łączności bezprzewodowej.
Urządzenie Kindle może wykorzystywać łączność bezprzewodową w celu udostępniania
użytkownikowi innych usług, za które możemy naliczyć opłatę, np. pobierania osobistych
plików i subskrypcji z innego kraju. Wykaz aktualnie obowiązujących opłat za korzystanie z
takich usług dostępny jest w Kindle Store i może od czasu do czasu ulec zmianie. Jeżeli
Urządzenie obsługuje usługi stron trzecich, np. punkty dostępowe Wi-Fi, wówczas strona trzecia
może obciążyć użytkownika opłatami za korzystanie z tego rodzaju usług.
Postępowanie. Klient może korzystać z technologii łączności bezprzewodowej dostarczanej
przez Amazon wyłącznie w związku z Usługami. Łączności bezprzewodowej nie można
wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów.
Dostępność. Jeżeli Urządzenie znajduje się w miejscu bez odpowiedniego zasięgu łączności
bezprzewodowej, cała Usługa lub niektóre jej elementy niedostępne. Nie ponosimy
odpowiedzialności z tytułu braku łączności bezprzewodowej w Urządzeniu Kindle lub braku
dostępności Usługi. Zdarzenia poza naszą kontrolą (np. zmiana usług lub warunków
użytkowania przez dostawców sygnału bezprzewodowego) może mieć wpływ na warunki lub
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okoliczności świadczenia usługi łączności bezprzewodowej i może skutkować zmianą ww.
warunków bądź tymczasową lub stałą modyfikacją lub utratą łączności bezprzewodowej dla
Urządzenia Kindle.

Urządzenie i oprogramowanie
Korzystanie z Oprogramowania. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie w
Urządzeniu Kindle lub w Aplikacji Odczytu na Innym Urządzeniu. Nie wolno rozdzielać
komponentów Oprogramowania w celu korzystania z nich w innym urządzeniu bądź
komputerze. Nie wolno ponadto przekazywać ich do użytkowania na innym urządzeniu lub
komputerze lub korzystać z nich, w całości bądź w części, w środowisku sieciowym, a także
odsprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować
bądź w inny sposób cedować jakichkolwiek praw do Oprogramowania bądź dowolnej jego
części. Dla niektórych rodzajów oprogramowania lub materiałów stron trzecich w Urządzeniu
Kindle obowiązują warunki dodatkowe, które w przypadku sytuacji spornej z zapisami niniejszej
Umowy mają pierwszeństwo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Legal w menu Settings
Urządzenia Kindle.
Automatyczne aktualizacje. Aby zapewnić aktualność Oprogramowania, Amazon może
automatycznie aktualizować/rozszerzać Oprogramowanie Urządzenia Kindle lub Innego
Urządzenia.
Zakaz inżynierii wstecznej, dekompilacji, rozmontowywania lub obchodzenia
obowiązujących obostrzeń. Klient nie ma prawa do wprowadzania modyfikacji,
przeprowadzania inżynierii wstecznej, dekompilacji bądź rozmontowywania Urządzenia lub
Oprogramowania, zarówno w całości, jak i w części, a także opracowywania dzieł pochodnych
bazujących na Oprogramowaniu, jak również obchodzenia, modyfikowania, usuwania,
naruszania i omijania dowolnych funkcji czy też zabezpieczeń Urządzenia lub Oprogramowania
bądź mechanizmów w sposób operacyjny powiązanych z Oprogramowaniem, np. zwiększania
bądź zastępowania jakiejkolwiek funkcjonalności zarządzania prawami cyfrowymi Urządzenia
lub Oprogramowania.

Informacje ogólne
Zgodność z przepisami i zastrzeżenie praw. Z Urządzenia Kindle, Oprogramowania, Usługi
lub Treści cyfrowych nie można korzystać w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem.
Sprzedaż Urządzenia Klientowi lub przekazanie mu licencji na Oprogramowanie lub Treści
Cyfrowe nie powoduje cesji na jego rzecz tytułu własności do jakichkolwiek praw własności
intelektualnej będących w posiadaniu Amazon lub Dostawców Treści. Wszystkie licencje mają
charakter niewyłączny, a wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi z tytułu niniejszej
Umowy zastrzeżone są dla Amazon lub innych Dostawców Treści.
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Zarządzenia dotyczące eksportu. Klient będzie przestrzegać wszystkich ograniczeń oraz
regulacji dotyczących eksportu oraz reeksportu, a także zobowiązuje się nie przekazywać
samodzielnie ani nie zachęcać, pomagać bądź upoważniać żadnej osoby do przekazywania
Urządzenia Kindle, Treści Cyfrowych lub Oprogramowania do kraju objętego takim zakazem,
pod rygorem oskarżenia o naruszenie wyżej wymienionych ograniczeń lub regulacji.
Uzyskiwanie informacji. Oprogramowanie dostarczać będzie do Amazon dane o Urządzeniu
Kindle oraz jego współdziałaniu z Usługą (np. na temat dostępnej pojemności pamięci, czasu
działania, plików dziennika oraz mocy sygnału), a także informacje związane z Treściami
Cyfrowymi znajdującymi się w pamięci Urządzenia Kindle i Innych Urządzeń oraz ich
użytkowaniem (np. o ostatniej przeczytanej stronie oraz archiwizowaniu treści). Notatki,
zakładki, uwagi, podświetlenia tekstu bądź podobne oznaczenia wprowadzane podczas
korzystania z Urządzenia Kindle lub Aplikacji Odczytu i inne informacje dostarczane przez
Klienta mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza krajem zamieszkania
Klienta. Wszelkie przekazywane dane i inne informacje podlegają regulacjom zawartym w
informacji nt. prywatności na stronie internetowej www.amazon.com/privacy.
Informacje dostarczane innym. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, które
dostarcza innym wykorzystując Urządzenie Kindle lub Aplikację Odczytu.
Patenty. Urządzenie Kindle, Oprogramowanie, Usługa i/lub metody wykorzystywane w
związku powyższymi mogą być objęte jednym lub kilkoma patentami bądź zgłoszeniami
patentowymi.
Zmiany dotyczące Usługi. Amazon może zawiesić bądź zaprzestać dostarczania Usługi w
całości lub w części dowolnej chwili.
Wygaśnięcie praw. Prawa posiadane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy ulegają
automatycznemu wygaśnięciu w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta dowolnego
postanowienia zawartego w niniejszej Umowie. W razie zaistnienia powyższej okoliczności,
Klient zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania, a Amazon może ze
skutkiem natychmiastowym anulować dostęp Klienta do Usługi lub Treści Cyfrowych bez
zwrotu jakichkolwiek opłat. Braku żądań bądź nieegzekwowania ścisłego przestrzegania
niniejszej Umowy przez Amazon nie należy rozumieć jako zrzeczenia się jakichkolwiek
należnych praw.
Wyłączenia gwarancji. KORZYSTANIE Z USŁUGI, URZĄDZENIA KINDLE, KINDLE
STORE, TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA
WYŁĄCZNE RYZYKO KLIENTA. POZA ROCZNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ NA
URZĄDZENIE KINDLE, ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY
UDZIELONE PRZEZ AMAZON LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA
AMAZON NIE STANOWIĄ GWARANCJI, A ZARÓWNO USŁUGA, JAK I URZĄDZENIE
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KINDLE, KINDLE STORE, TREŚCI CYFROWE ORAZ OPROGRAMOWANIE
DOSTARCZANE SĄ KLIENTOWI NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE, JAKIE SĄ”) WRAZ
Z EWENTUALNYMI WADAMI ORAZ BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU, PRZY CZYM AMAZON ORAZ DOSTAWCY I LICENCJODAWCY AMAZON
ORAZ POZOSTALI DOSTAWCY TREŚCI NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK
DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, PRYWATNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA
PRAW STRON TRZECICH. PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH
JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
DOROZUMIANYCH. JEŻELI PRZEPISY TEGO RODZAJU MAJĄ ZASTOSOWANIE DO
KLIENTA, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH ZRZECZEŃ, WYŁĄCZEŃ LUB
ZASTRZEŻEŃ MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ KLIENTA, NATOMIAST KLIENT MOŻE Z
KOLEI POSIADAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA.
Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM NA MOCY
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, AMAZON, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY
AMAZON
ORAZ
POZOSTALI
DOSTAWCY
TREŚCI
NIE
PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM KLIENTA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD
UBOCZNYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH BĘDĄCYCH SKUTKIEM NARUSZENIA
DOWOLNYCH, WYRAŹNIE OKREŚLONYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI,
NARUSZENIA
WARUNKÓW
UMOWY,
ZANIEDBANIA,
Z
TYTUŁU
ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWA
ZWIĄZANEJ Z USŁUGĄ, URZĄDZENIEM KINDLE, INNYMI URZĄDZENIAMI, KINDLE
STORE,
TREŚCIAMI
CYFROWYMI
LUB
OPROGRAMOWANIEM,,
Z
UWZGLĘDNIENIEM WSZELKICH SZKÓD W POSTACI UTRATY ZYSKÓW,
DOCHODÓW CZY DANYCH, A TAKŻE STOSOWANIA USŁUGI, URZĄDZENIA
KINDLE, INNYCH URZĄDZEŃ, KINDLE STORE, TREŚCI CYFROWYCH LUB
OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEGO PRODUKTU POWIĄZANEGO, NAWET
WÓWCZAS, GDY FIRMA AMAZON ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W DOWOLNYM PRZYPADKU, ŁĄCZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMAZON I POZOSTAŁYCH DOSTAWCÓW TREŚCI, ZGODNIE
Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI ROSZCZENIAMI
DOTYCZĄCYMI ZAKUPU TREŚCI CYFROWYCH JEST OGRANICZONA DO KWOTY
FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA WZMIANKOWANE TREŚCI CYFROWE, A W
ZWĄZKU Z WSZELKIMI POZOSTAŁYMI ROSZCZENIAMI JEST OGRANICZONA DO
KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA URZĄDZENIE KINDLE. PRZEPISY PRAWA
OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALAJĄ NA
WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD
UBOCZNYCH I WYNIKOWYCH. JEŻELI PRZEPISY TEGO RODZAJU MAJĄ
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ZASTOSOWANIE DO KLIENTA, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ
LUB ZASTRZEŻEŃ MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ KLIENTA, NATOMIAST KLIENT
MOŻE Z KOLEI POSIADAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA.
Prawo właściwe. Niniejsza Umowa, a także ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć między
Klientem a Amazon podlegają przepisom prawa obowiązującego w stanie Waszyngton w USA,
bez względu na zasady dotyczące kolizyjności prawa.
Spory. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy bądź z nią związane, w których łączna
kwota roszczeń podnoszonych w imieniu jednej lub więcej stron przekracza 7500 USD, będą
rozstrzygane w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym w Hrabstwie King w stanie
Waszyngton w USA. Klient wyraża zgodę na wyłączną właściwość rzeczową i miejscową tych
sądów.
Prawa Rządu USA. Oprogramowanie, Usługa i Treści Cyfrowe dostarczane są Rządowi USA
jako „przedmioty handlowe”, „komercyjne oprogramowanie komputerowe”, „dokumentacja
komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dane techniczne”, zgodnie z definicją
zawartą w przepisach amerykańskiej ustawy FRA (Federal Acquisition Regulation, Federalnej
Regulacji Nabywania) oraz załącznika DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation,
Federalnej Regulacji Nabywania na Potrzeby Obronności), z prawami i ograniczeniami
zwyczajowo nakładanymi na użytkowników końcowych.
Całość Umowy i zasada rozdzielności. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumień pomiędzy
Amazon, a Klientem odnośnie Urządzenia Kindle, Treści Cyfrowych, Oprogramowania i Usługi,
i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. W
przypadku, gdyby dowolne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie zostało uznane za
nieważne, bezskuteczne bądź z dowolnych przyczyn niewykonalne, postanowienie to podlega
zasadzie rozdzielności i nie wpływa na ważność ani wykonalność dowolnych pozostałych
postanowień Umowy.
Zmiany. Amazon ma prawo dokonywać zmian dowolnych warunków niniejszej Umowy według
naszego wyłącznego uznania, na drodze publikacji zmienionych warunków w Kindle Store lub
na stronie internetowej Amazon.com. Dalsze korzystanie z Urządzenia Kindle, Treści
Cyfrowych, Usługi oraz Oprogramowania po dacie wejścia w życie takich zmian oznaczać
będzie, iż Klient przyjmuje taką zmianę za wiążącą.
Dane kontaktowe. Korespondencję dotyczącą niniejszej Umowy należy kierować na adres email: kindleterms@amazon.com. W celu uzyskania pomocy dla swojego Urządzenia Kindle,
Aplikacji Odczytu, Usługi lub w celu rozwiązania innych problemów, należy skontaktować się z
działem Biura Obsługi Klienta pod adresem e-mail: kindle-cs-support@amazon.com lub
telefonicznie pod numerem: 1-866-321-8851 dla Klientów dzwoniących z USA (numer
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bezpłatny) lub 1-206-266-0927 dla Klientów dzwoniących spoza USA (opłata wg taryfy
operatora).

(koniec Umowy)

Klienci w Wielkiej Brytanii

UMOWA LICENCYJNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
KINDLE DLA UŻYTKOWNIKÓW AMAZON.CO.UK**
Niniejsza Umowa zawarta jest między Klientem a firmą Amazon EU S.a.r.l. (wraz z jej spółkami
zależnymi, zwaną dalej w treści umowy „Amazon” lub „my”). Przed zastosowaniem Urządzenia
Kindle lub Aplikacji Odczytu bądź Treści Cyfrowej należy zapoznać się z treścią Umowy
Licencyjnej oraz Warunków Użytkowania Urządzenia Kindle, informacją o polityce prywatności
Amazon.co.uk, umieszczoną pod adresem www.amazon.co.uk/privacy a także wszystkimi
zasadami i zaleceniami dotyczącymi Urządzenia Kindle oraz usług powiązanych z tym
urządzeniem (z uwzględnieniem między innymi zasad bądź postanowień dotyczących
użytkowania zamieszczonych na stronie internetowej Amazon.co.uk lub w Kindle Store (sklepie
Kindle) (zwanych dalej łącznie, niniejszą „Umową”). Używając Urządzenia Kindle, Aplikacji
Odczytu lub Treści Cyfrowych, Klient przyjmuje jako wiążące warunki zawarte w niniejszej
Umowie. Jeżeli klient nie akceptuje warunków niniejszej Umowy, wówczas Klient nie jest
uprawniony do korzystania z Urządzenia Kindle, Aplikacji Odczytu, Treści Cyfrowych lub
Usług i może dokonać zwrotu Urządzenia Kindle zgodnie z polityką zwrotów obowiązującą
w przypadku Kindle.
**Klienci Amazon.com powinni zapoznać się z Umową Licencyjną oraz Warunkami
Użytkowania Urządzenia Kindle dla Użytkowników Amazon.com, podanymi powyżej pod
nagłówkiem „UMOWA LICENCYJNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
KINDLE DLA UŻYTKOWNIKÓW AMAZON.COM*”.
Na potrzeby niniejszej Umowy:
„Dostawca Treści: oznaczać będzie stronę oferującą Treści Cyfrowe w Kindle Store, którą to
stroną możemy być my bądź strona trzecia.
„Treści Cyfrowe” oznaczać będą cyfrowe treści elektroniczne, takie jak książki, gazety,
czasopisma, dzienniki, blogi, kanały RSS, gry oraz inne statyczne oraz interaktywne treści
cyfrowe.
„Urządzenie Kindle” oznaczać będzie nasz podręczny czytnik elektroniczny
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„Kindle Store” oznacza naszą witrynę sklepową, w której Klient może zakupić Treści Cyfrowe
bądź inne elementy oferowane przez nas lub strony trzecie, oraz zarządzać ustawieniami swoich
Treści Cyfrowych i konta użytkownika.
„Inne Urządzenie” oznacza komputer lub urządzenie inne niż Kindle, na którym Klient jest
upoważniony do korzystania z Aplikacji Odczytu.
„Periodyki” oznaczają Treści Cyfrowe udostępnione na zasadzie subskrypcji, takie jak
elektroniczne wydania gazet, czasopism, dzienniki, blogi oraz inne treści subskrybowane.
„Aplikacja Odczytu” oznacza oprogramowanie (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia tego
oprogramowania), które udostępniamy, pozwalające użytkownikom na zakup, pobieranie,
przeglądanie i/lub korzystanie z Treści Cyfrowych na Innym Urządzeniu.
„Usługa” oznacza bezprzewodową łączność, którą zapewniamy użytkownikom Kindle i
Aplikacji Odczytu oraz warunki, na których świadczone są powyższe usługi.
„Oprogramowanie” oznacza Aplikacje Odczytu oraz wszelkie oprogramowanie Urządzenia
Kindle (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia tego oprogramowania), a także całą powiązaną
dokumentację, które udostępniamy Klientowi.

Treści Cyfrowe
Korzystanie z Treści Cyfrowych. Po pobraniu Treści Cyfrowych i zapłaceniu przez Klienta
odpowiedniej opłaty (w tym obowiązujących podatków), Dostawca Treści przekazuje Klientowi
niewyłączne prawo do oglądania, wykorzystywania i wyświetlania Treści cyfrowych
nieograniczoną liczbę razy, wyłącznie przy zastosowaniu urządzenia Kindle lub Aplikacji
Odczytu zgodnie z odpowiednim upoważnieniem przyznanym w ramach Usługi, wyłącznie na
takiej liczbie Urządzeń Kindle lub Innych Urządzeń, jaka została określona w Kindle Store, oraz
wyłącznie do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. O ile nie postanowiono inaczej,
uznaje się, że Treści Cyfrowe przekazywane są Klientowi przez Dostawcę Treści na zasadzie
licencji, nie umowy sprzedaży. Dostawca Treści może ustalić dodatkowe warunki dla Treści
Cyfrowych w Kindle Store. Warunki te będą miały zastosowanie, przy czym w razie sporu
decydować będą zapisy niniejszej Umowy. Niektóre Treści Cyfrowe, takie jak Periodyki, mogą
być niedostępne za pośrednictwem Aplikacji Odczytu.
Ograniczenia. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Klient nie ma prawa odsprzedawać,
wypożyczać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować bądź w inny
sposób cedować jakichkolwiek praw do Treści Cyfrowych bądź dowolnej ich części stronom
trzecim. Klient nie ma ponadto prawa do usuwania zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet
umieszczonych w Treściach Cyfrowych. Oprócz powyższego, Klient nie ma prawa do
obchodzenia, modyfikowania, usuwania bądź omijania zabezpieczeń chroniących Treści
Cyfrowe.
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Periodyki. Klient może zwrócić się o anulowanie subskrypcji, postępując według polityki
rezygnacji z subskrypcji obowiązującej w Kindle Store. Według naszego własnego uznania
możemy zakończyć subskrypcję, na przykład wówczas, gdy dany Periodyk nie jest już dostępny.
W przypadku zakończenia przez nas subskrypcji przed upływem okresu obowiązywania,
zobowiązujemy się do zwrotu kwoty proporcjonalnej do pozostałego okresu. Zastrzegamy sobie
prawo do modyfikacji od czasu do czasu warunków oraz opłat subskrypcyjnych, przy czym
ewentualne zmiany wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji.

Łączność bezprzewodowa
Korzystanie z łączności bezprzewodowej. Urządzenie Kindle wykorzystuje łączność
bezprzewodową, aby pozwolić użytkownikowi na kupowanie i pobieranie Treści Cyfrowych ze
Kindle Store. Zasadniczo nie pobieramy opłat za takie korzystanie z łączności bezprzewodowej.
Urządzenie Kindle może wykorzystywać łączność bezprzewodową w celu udostępniania
użytkownikowi innych usług, za które możemy naliczyć opłatę, np. pobierania osobistych
plików i subskrypcji z innego kraju. Wykaz aktualnie obowiązujących opłat za korzystanie z
takich usług dostępny jest w Kindle Store i może od czasu do czasu ulec zmianie. Jeżeli
Urządzenie obsługuje usługi stron trzecich, np. punkty dostępowe Wi-Fi, wówczas strona trzecia
może obciążyć użytkownika opłatami za korzystanie z tego rodzaju usług.
Postępowanie. Klient może korzystać z technologii łączności bezprzewodowej dostarczanej
przez Amazon wyłącznie w związku z Usługami. Łączności bezprzewodowej nie można
wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów.
Dostępność. Jeżeli Urządzenie znajduje się w miejscu bez odpowiedniego zasięgu łączności
bezprzewodowej, cała Usługa lub niektóre jej elementy niedostępne. Nie ponosimy
odpowiedzialności z tytułu braku łączności bezprzewodowej w Urządzeniu Kindle lub braku
dostępności Usługi. Zdarzenia poza naszą kontrolą (np. zmiana usług lub warunków
użytkowania przez dostawców sygnału bezprzewodowego) może mieć wpływ na warunki lub
okoliczności świadczenia usługi łączności bezprzewodowej i może skutkować zmianą ww.
warunków bądź tymczasową lub stałą modyfikacją lub utratą łączności bezprzewodowej dla
Urządzenia Kindle.

Urządzenie i oprogramowanie
Korzystanie z Oprogramowania. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie w
Urządzeniu Kindle lub w Aplikacji Odczytu na Innym Urządzeniu. Nie wolno rozdzielać
komponentów Oprogramowania w celu korzystania z nich w innym urządzeniu bądź
komputerze. Nie wolno ponadto przekazywać ich do użytkowania na innym urządzeniu lub
komputerze lub korzystać z nich, w całości bądź w części, w środowisku sieciowym, a także
odsprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować
bądź w inny sposób cedować jakichkolwiek praw do Oprogramowania bądź dowolnej jego
części. Dla niektórych rodzajów oprogramowania lub materiałów stron trzecich w Urządzeniu
Kindle obowiązują warunki dodatkowe, które w przypadku sytuacji spornej z zapisami niniejszej
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Umowy mają pierwszeństwo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Legal w menu Settings
Urządzenia Kindle.
Automatyczne aktualizacje. Aby zapewnić aktualność Oprogramowania, Amazon może
automatycznie aktualizować/rozszerzać Oprogramowanie Urządzenia Kindle lub Innego
Urządzenia.
Zakaz inżynierii wstecznej, dekompilacji, rozmontowywania lub obchodzenia
obowiązujących obostrzeń. Klient nie ma prawa do wprowadzania modyfikacji,
przeprowadzania inżynierii wstecznej, dekompilacji bądź rozmontowywania Urządzenia lub
Oprogramowania, zarówno w całości, jak i w części, a także opracowywania dzieł pochodnych
bazujących na Oprogramowaniu, jak również obchodzenia, modyfikowania, usuwania,
naruszania i omijania dowolnych funkcji czy też zabezpieczeń Urządzenia lub Oprogramowania
bądź mechanizmów w sposób operacyjny powiązanych z Oprogramowaniem, np. zwiększania
bądź zastępowania jakiejkolwiek funkcjonalności zarządzania prawami cyfrowymi Urządzenia
lub Oprogramowania.

Informacje ogólne
Zgodność z przepisami i zastrzeżenie praw. Z Urządzenia Kindle, Oprogramowania, Usługi
lub Treści cyfrowych nie można korzystać w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem.
Sprzedaż Urządzenia Klientowi lub przekazanie mu licencji na Oprogramowanie lub Treści
Cyfrowe nie powoduje cesji na jego rzecz tytułu własności do jakichkolwiek praw własności
intelektualnej będących w posiadaniu Amazon lub Dostawców Treści. Wszystkie licencje mają
charakter niewyłączny, a wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi z tytułu niniejszej
Umowy zastrzeżone są dla Amazon lub innych Dostawców Treści.
Zarządzenia dotyczące eksportu. Klient będzie przestrzegać wszystkich ograniczeń oraz
regulacji dotyczących eksportu oraz reeksportu, a także zobowiązuje się nie przekazywać
samodzielnie ani nie zachęcać, pomagać bądź upoważniać żadnej osoby do przekazywania
Urządzenia Kindle, Treści Cyfrowych lub Oprogramowania do kraju objętego takim zakazem,
pod rygorem oskarżenia o naruszenie wyżej wymienionych ograniczeń lub regulacji.
Uzyskiwanie informacji. Oprogramowanie dostarczać będzie do Amazon dane o Urządzeniu
Kindle oraz jego współdziałaniu z Usługą (np. na temat dostępnej pojemności pamięci, czasu
działania, plików dziennika oraz mocy sygnału), a także informacje związane z Treściami
Cyfrowymi znajdującymi się w pamięci Urządzenia Kindle i Innych Urządzeń oraz ich
użytkowaniem (np. o ostatniej przeczytanej stronie oraz archiwizowaniu treści). Notatki,
zakładki, uwagi, podświetlenia tekstu bądź podobne oznaczenia wprowadzane podczas
korzystania z Urządzenia Kindle lub Aplikacji Odczytu i inne informacje dostarczane przez
Klienta mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza krajem zamieszkania
Klienta. Wszelkie przekazywane dane i inne informacje podlegają regulacjom zawartym w
informacji nt. prywatności na stronie internetowej www.amazon.co.uk/privacy. Wszelkie dane
osobiste przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą przekazywane
zgodnie z informacją nt. prywatności Amazon.co.uk, umieszczoną na stronie internetowej
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www.amazon.co.uk/privacy oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
Informacje dostarczane innym. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, które
dostarcza innym wykorzystując Urządzenie Kindle lub Aplikację Odczytu.
Patenty. Urządzenie Kindle, Oprogramowanie, Usługa i/lub metody wykorzystywane w
związku powyższymi mogą być objęte jednym lub kilkoma patentami bądź zgłoszeniami
patentowymi.
Zmiany dotyczące Usługi. Amazon może zawiesić bądź zaprzestać dostarczania Usługi w
całości lub w części dowolnej chwili.
Wygaśnięcie praw. Prawa posiadane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy ulegają
automatycznemu wygaśnięciu w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta dowolnego
postanowienia zawartego w niniejszej Umowie. W razie zaistnienia powyższej okoliczności,
Klient zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania, a Amazon może ze
skutkiem natychmiastowym anulować dostęp Klienta do Usługi lub Treści Cyfrowych bez
zwrotu jakichkolwiek opłat. Braku żądań bądź nieegzekwowania ścisłego przestrzegania
niniejszej Umowy przez Amazon nie należy rozumieć jako zrzeczenia się jakichkolwiek
należnych praw
Wyłączenia gwarancji. AMAZON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (A) STRATY,
KTÓRYCH AMAZON I KLIENT NIE BYLI W STANIE W ROZSĄDNYM ZAKRESIE
PRZEWIDZIEĆ W CHWILI ZAKUPU URZĄDZENIA KINDLE, TREŚCI CYFROWYCH
LUB OPROGRAMOWANIA (W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW); (B) STRATY, KTÓRE
NIE POWSTAŁY WSKUTEK JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA LUB PRZEWINY ZE
STRONY AMAZON; ORAZ (C) WSZELKIE STRATY BIZNESOWEG LUB INNE STRATY
WYNIKAJĄCE Z INNEGO NIŻ KONSUMENCKIE KORZYSTANIE Z USŁUGI,
URZĄDZENIA
KINDLE,
KINDLE
STORE,
TREŚCI
CYFROWYCH
LUB
OPROGRAMOWANIA, BĄDŹ KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA KINDLE, KINDLE
STORE, TREŚCI CYFROWYCH LUB OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB ZABRONIONY
ZAPISAMI NINIEJSZEJ UMOWY. W ODNIESIENIU DO STRAT NIE PODLEGAJĄCYCH
WYŁĄCZENIU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ KLAUZULI ODPOWIEDZIALNOŚĆ
AMAZON (OPRÓCZ PRAWA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY Z
TYTUŁU GWARANCJI AMAZON
LUB PRZEPISÓW
USTAWY) BĘDZIE
OGRANICZONA DO KWOTY TRZYSTU FUNTÓW SZTERLINGÓW (GPB). ŻADEN
ZAPIS NINIEJSZEGO AKAPITU NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KLIENTA JAKO
KONSUMENTA, ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, USZCZERBEK NA
ZDROWIU LUB OSZUSTWO.
Prawo właściwe. Niniejsza Umowa, a także ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć między
Klientem a Amazon podlegają przepisom prawa obowiązującego w Wielkim Księstwie
Luksemburga, bez względu na zasady dotyczące kolizyjności prawa.
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Spory. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy bądź z nią związane będą rozstrzygane
w przed sądami właściwymi dla miasta Luksemburg. Klient wyraża zgodę na wyłączną
właściwość rzeczową i miejscową tych sądów.
Prawa Rządu USA. Oprogramowanie, Usługa i Treści Cyfrowe dostarczane są Rządowi USA
jako „przedmioty handlowe”, „komercyjne oprogramowanie komputerowe”, „dokumentacja
komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dane techniczne”, zgodnie z definicją
zawartą w przepisach amerykańskiej ustawy FRA (Federal Acquisition Regulation, Federalnej
Regulacji Nabywania) oraz załącznika DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation,
Federalnej Regulacji Nabywania na Potrzeby Obronności), z prawami i ograniczeniami
zwyczajowo nakładanymi na użytkowników końcowych.
Całość Umowy i zasada rozdzielności. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumień pomiędzy
Amazon, a Klientem odnośnie Urządzenia Kindle, Treści Cyfrowych, Oprogramowania i Usługi,
i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. W
przypadku, gdyby dowolne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie zostało uznane za
nieważne, bezskuteczne bądź z dowolnych przyczyn niewykonalne, postanowienie to podlega
zasadzie rozdzielności i nie wpływa na ważność ani wykonalność dowolnych pozostałych
postanowień Umowy.
Zmiany. Amazon ma prawo dokonywać zmian dowolnych warunków niniejszej Umowy według
naszego wyłącznego uznania, na drodze publikacji zmienionych warunków w Kindle Store lub
na stronie internetowej Amazon.co.uk.
Dane kontaktowe. Korespondencję dotyczącą niniejszej Umowy należy kierować na adres
Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luksemburg (Nr rej. Luksemburga B 101818, kapitał
zakładowy 37500 EUR. Pozwolenie na prowadzenie działalności handlowej nr 104408), lub na
adres e-mail: ukkindleterms@amazon.co.uk.
W celu uzyskania pomocy dla swojego Urządzenia Kindle, Aplikacji Odczytu, Usługi lub w celu
rozwiązania innych problemów, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem
e-mail: kindle-cs-support@amazon.co.uk lub telefonicznie pod numerem 0800 496 1081.

(koniec Umowy)
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ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA
Niniejszej gwarancji na Urządzenie Kindle („Urządzenie”) udziela Amazon Fulfillment Services,
Inc., z siedzibą przy 410 1Ave North Seattle, WA 98109-5210, Stany Zjednoczone. Jeżeli
Urządzenie zostało zakupione w Wielkiej Brytanii, wówczas gwarancji niniejszej udziela
Amazon EU S.a.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338, Luksemburg (Nr rej. Luksemburga B 101818, kapitał
zakładowy 37500 EUR. Pozwolenie na prowadzenie działalności handlowej nr 104408). W
treści niniejszej gwarancji gwarant jest czasami nazywany „my”.
Niniejszym na Urządzenie udzielamy gwarancji z tytułu ewentualnych wad materiałowych oraz
wad wykonania powstałych w warunkach normalnego korzystania z urządzenia na okres jednego
roku, licząc od daty pierwszego zakupu urządzenia w punkcie sprzedaży detalicznej. W
powyższym okresie objętym gwarancją, w przypadku wady Urządzenia oraz jego zwrotu
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami, zobowiązujemy się według własnego
uznania oraz w zakresie dopuszczonym na mocy obowiązujących przepisów prawa: (i) dokonać
naprawy Urządzenia przy zastosowaniu nowych bądź naprawionych części, (ii) dokonać
wymiany Urządzenia na nowe lub naprawione bądź (iii) dokonać zwrotu kwoty stanowiącej
równowartość ceny zakupu Urządzenia. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje w
odniesieniu do wszelkich napraw, części zamiennych lub wymienionego Urządzenia przez
pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub przez 90 dni, w zależności od tego, który
okres jest dłuższy. Wszystkie wymienione części oraz Urządzenia, za które dokonany został
zwrot ceny zakupu przechodzą na naszą własność. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy
wyłącznie tych komponentów sprzętowych Urządzenia, które nie uległy wypadkowi, nie były
niewłaściwie wykorzystywane, uszkodzone na skutek zaniedbania, pożaru ani innych czynników
zewnętrznych oraz nie były poddawane modyfikacjom i naprawom bądź wykorzystywane do
celów komercyjnych.
Instrukcje. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z gwarancji na Urządzenie można
uzyskać w Biurze Obsługi Klienta, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej
instrukcji. Urządzenie należy przekazać z zasady w oryginalnym lub innym odpowiednio
zabezpieczonym opakowaniu na adres podany w Biurze Obsługi Klienta. Przed przekazaniem
Urządzenia do naprawy gwarancyjnej należy sporządzić kopie zapasowe wszelkich danych,
oprogramowania lub materiałów innego rodzaju przechowywanych w pamięci Urządzenia.
Istnieje ryzyko, że podczas naprawy serwisowej dane, oprogramowanie lub inne materiały mogą
zostać utracone lub poddane formatowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie
szkody lub straty z tego tytułu.
Zastrzeżenia. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA, NINIEJSZA GWARANCJA ORAZ ŚRODKI NAPRAWCZE
WYMIENIONE POWYŻEJ WYŁĄCZAJĄ ORAZ ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE
GWARANCJE I ŚRODKI NAPRAWCZE, PRZY CZYM W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE BĄDŹ GWARANCJE O
CHARAKTERZE DOROZUMIANYM, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE
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PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A
TAKŻE WAD UKRYTYCH LUB WCZEŚNIEJ NIEUJAWNIONYCH. W PRZYPADKU,
GDY GWARANCJI USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH NIE MOŻNA
WYŁĄCZYĆ, WÓWCZAS W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRAWEM OKRES
OBOWIĄZYWANIA TAKICH GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY DO OKRESU
OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ, WYRAŹNIE OKREŚLONEJ OGRANICZONEJ
GWARANCJI ORAZ USŁUG SERWISOWYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE LUB
WYMIANIE.
W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA
GWARANCJI USTAWOWEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ NIE SĄ DOPUSZCZONE,
W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE ANI WYNIKOWE SZKODY POWSTAŁE W
ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM GWARANCJI LUB ZGODNIE Z
JAKĄKOLWIEK INNĄ TEORIĄ PRAWA. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH
POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE NIE ODNOSI SIĘ DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE
ZGONEM LUB URAZEM CIAŁA, A TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ Z
TYTUŁU
UMYŚLNYCH
I
RAŻĄCYCH
AKTÓW
ZANIEDBANIA
I/LUB
NIEWYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE
LUB ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE
NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA SZKÓD BEZPOŚREDNICH,
UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE
LUB ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA KLAUZLA
„ZASTRZEŻENIA” NIE STOSUJE SIĘ DO KLIENTÓW W WIELKIEJ BRYTANII I UNII
EUROPEJSKIEJ.
Niniejsza ograniczona gwarancja nadaje określone uprawnienia. Oprócz nich Klient może
również posiadać dodatkowe uprawnienia, których zakres uzależniony jest od danej jurysdykcji,
przy czym niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na te uprawnienia.

Informacje dodatkowe
Inne wersje językowe Umowy Licencyjnej i Warunków Użytkowania Urządzenia Kindle,
Rocznej Ograniczonej Gwaranci i pozostałych informacji dotyczących Urządzenia Kindle na
stronie internetowej:
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.
Informacje dotyczące Urządzeń Kindle zakupionych w Wielkiej Brytanii znajdują się na stronie
internetowej:
http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions.
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Informacje o ochronie patentowej
Urządzenie Kindle i/lub metody wykorzystywane w związku z urządzeniem Kindle mogą być
objęte jednym lub kilkoma patentami bądź zgłoszeniami patentowymi.
Technologia dekodowania audio MPEG Layer-3 wykorzystywana jest na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.

Informacje dotyczące praw autorskich i znaków towarowych
Oprogramowanie urządzenia Amazon Kindle, podręcznik szybkiego startu Amazon Kindle Quick
Start Guide oraz podręcznik użytkownika Amazon Kindle User’s Guide © 2004 - 2010
Amazon.com, Inc. lub spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
1-CLICK, AMAZON, LOGO AMAZON.COM, LOGO AMAZONKINDLE, AMAZON
KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET ORAZ WHISPERSYNC są
znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.
Java oraz wszelkie inne znaki towarowe i logo bazujące na Java stanowią znaki towarowe oraz
logo Sun Microsystems, Inc. na obszarze USA oraz w innych krajach.

Vocalizer™ for Automotive © 2009 Nuance Communications, Inc. VocalizerTM oraz Nuance®
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Nuance Communications, Inc
i/lub jego licencjodawców i są stosowane na podstawie udzielonej licencji.
Obsługa formatu PDF za pośrednictwem technologii Adobe® Reader®.
Urządzenie zawiera technologię iType™ firmy Monotype Imaging Inc. „Monotype” jest
znakiem towarowym Monotype Imaging Inc., zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków
Towarowych USA i może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach. Monotype® The
Monotype Corporation.
Wszelkie inne marki, nazwy produktów i firm, znaki towarowe i usługowe należą odpowiednio
do swoich właścicieli
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