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Priloga B 

Informacije o izdelku 

Informacije o varnosti in skladnosti 

Odgovorna uporaba. Pred uporabo preberite vsa navodila in varnostne informacije, da se izognete 

poškodbam.  

 

 OPOZORILO! NEUPOŠTEVANJE TEH VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO PRIVEDE DO 

POŢARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI DRUGIH POŠKODB OZIROMA ŠKODE. 
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Vzdrţevanje naprave Kindle 

Naprave Kindle in njene dodatne opreme ne uporabljajte v deţju, blizu umivalnikov ali na drugih 

mokrih mestih. Pazite, da naprave ne polijete s tekočino ali hrano. Če se vaša naprava zmoči, takoj 

izključite vse kable, izključite brezţično povezavo (odprite izbirnik Menu in izberite moţnost Turn 

Wireless Off) in pustite, da zaslon preide na ohranjevalnik zaslona. Počakajte, da se naprava 

popolnoma posuši, nato pa jo lahko znova vključite. Ne poskušajte sušiti naprave Kindle z zunanjim 

virom toplote, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase. Zaslon čistite z mehko krpico; ne brišite 

ga z abrazivnimi sredstvi. Ko nosite napravo Kindle v torbi ali aktovki, naj bo pokrita s knjiţnim 

ovojem, ki jo bo zavaroval pred praskami. 

Naprave Kindle ne izpostavljajte izjemni vročini ali mrazu. Ne puščajte je, na primer, v prtljaţniku 

avtomobila pri temperaturah pod ničlo ali pri zelo visokih temperaturah. 

Popravljanje naprave 

Če je vašo napravo treba popraviti, se obrnite izključno na pooblaščene serviserje podjetja 

Amazon.com prek Centra za podporo kupcem.  

Elektronska pošta sluţbe za pomoč uporabnikom v ZDA: kindle-cs-support@amazon.com 

Telefonske številke sluţbe za pomoč uporabnikom v ZDA: v ZDA: 1-866-321-8851 (brezplačno); 

zunaj ZDA: 1-206-266-0927 (klic se obračuna po ceniku operaterja) 

Elektronska pošta sluţbe za pomoč uporabnikom v Veliki Britaniji: kindle-support-

uk@amazon.co.uk 

Telefonske številke sluţbe za pomoč uporabnikom v Veliki Britaniji: v Veliki Britaniji: 0800-496-

2449 (brezplačno); zunaj Velike Britanije: +44 (0)800 496 2449 (klic se obračuna po ceniku 

operaterja) 
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Uporabniki v drugih drţavah: E-pošta: kindle-cs-support@amazon.com. Telefon: 1-206-266-0927 

(klic se obračuna po ceniku operaterja) 

Zaradi nepravilnega servisiranja lahko pride do razveljavitve garancije. 

Varnost baterije 

Akumulatorsko baterijo v vaši napravi Kindle lahko zamenja le pooblaščen serviser. Več informacij o 

baterijah najdete na naslovu: http://www.amazon.com/kindleterms (ZDA ali druge države) ali 

http://www.amazon.co.uk/kindleterms (uporabniki iz Velike Britanije). Baterijo polnite le pri 

temperaturah med 0 in 35 °C. 

Varnost slušalk 

Dolgotrajno poslušanje zvočnega zapisa na visoki jakosti lahko poškoduje sluh. Da bi se temu 

izognili, upoštevajte naslednje varnostne napotke: 

1. zvočni zapis poslušajte pri zmerni jakosti; 

2. izogibajte se dolgemu neprekinjenemu poslušanju; 

3. nosite slušalke, ki ţeleni zvočni zapis izolirajo od šumov iz ozadja.  

Varnost in skladnost brezţične povezave 

Amazon Whispernet izključite na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezţičnih naprav, ali če 

obstaja moţnost, da bi lahko ta povzročala motnje ali nevarnost. Nekatere konkretne okoliščine so 

opisane spodaj. Splošno pravilo je, da naprave Kindle z vključeno funkcijo Whispernet ne smete 

uporabljati tam, kjer je prepovedana uporaba mobilnega telefona. 

Brezţično povezavo izključite med letom 

Zaradi izogibanja motenja letalskih sistemov predpisi Ameriške zvezne uprave za letalstvo in več 

drugih agencij za letalstvo zahtevajo, da vam mora uporabo brezţične funkcije dovoliti član posadke. 
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Če ste izklopili brezţično funkcijo, lahko napravo Kindle uporabljate za branje, ko član posadke 

naznani, da je dovoljena uporaba elektronskih naprav. 

Bodite previdni v bliţini drugih elektronskih naprav 

Kindle ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo in lahko povzroči škodljive 

motnje radijskih komunikacij in elektronske opreme, če se ne uporablja v skladu z navodili. Zunanji 

radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali neustrezno zaščitene elektronske 

operacijske sisteme, zabavno elektroniko in osebne zdravstvene pripomočke. Čeprav je večina 

sodobnih elektronskih naprav zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi signali, se v primeru dvoma 

prepričajte pri izdelovalcu opreme. Za osebne zdravstvene pripomočke (kot so spodbujevalniki 

srčnega utripa in slušni aparati) se posvetujte s svojim zdravnikom ali proizvajalcem opreme, ali je 

izdelek ustrezno zaščiten pred zunanjimi radiofrekvenčnimi signali. 

Načini za zmanjševanje motenj 

Če vaša naprava povzroča motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala (to lahko 

preverite tako, da napravo Kindle izključite in znova vključite), lahko poskusite motnje odpraviti na 

enega ali več izmed naslednjih načinov: prestavite ali obrnite radijsko ali televizijsko anteno; 

povečajte razdaljo med radijskim ali televizijskim sprejemnikom ter vašo napravo Kindle; opremo in 

sprejemnike vklopite v različne vtičnice; ali se za pomoč obrnite na proizvajalca radijskega ali 

televizijskega sprejemnika oziroma izkušenega radijskega/televizijskega tehnika. 

Upoštevajte znake 

Na nekaterih območjih so lahko radiofrekvenčni signali nevarni, na primer v zdravstvenih ustanovah 

in na gradbiščih. Če o tem niste prepričani, preverite, ali je na območju znak, ki pravi, da je treba 

dvosmerne radijske sprejemnike ali mobilne telefone izključiti. 
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Izjava o skladnosti FCC za model št. D00901, št. ID FCC: XSX-1013 in 

model št. D00901, št. ID FCC: X7N-0610 

Napravi sta skladni z delom 15 Pravilnika FCC. Delovanje je dovoljeno pod naslednjima pogojema: 

(1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj; in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, 

vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neţeleno delovanje naprave. 

Napravi sta bili testirani in ugotovljeno je bilo, da sta skladni z omejitvami, ki veljajo za digitalno 

napravo razreda B, v skladu z delom 15 Pravilnika FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti razumno 

zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih instalacijah. Toda ni zagotovil, da ne bo v določenih 

instalacijah prišlo do motenj. Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobril organ, odgovoren za 

skladnost, lahko izničijo pravico uporabnika do uporabe opreme. 

Napravi sta skladni s smernicami FCC o radiofrekvenčnih emisijah in imata certifikat FCC pod FCC-

jevo ID-številko, ki je navedena na hrbtni strani naprave.  

Informacije o izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji za model št. 

D00901, št. ID FCC: XSX-1013 in model št. D00901, št. ID FCC: X7N-

0610 

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji 

Vaša naprava Kindle je zasnovana in izdelana tako, da ne presega emisijskih omejitev za 

izpostavljenost RF-energiji, ki jih določajo ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) ter 

pristojni organi Evropske unije in drugih drţav. Informacije o napravi Kindle hrani FCC in so na voljo v 

razdelku Display Grant na spletnem mestu http://www.fcc.gov/oet/ea/, ko v iskalnik vpišete številko 

FCC ID vaše naprave Kindle, ki jo najdete na hrbtni strani naprave.  

Evropska Izjava o skladnosti  

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Združene države Amerike 
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Izjava o skladnosti 

25. junij 2010 

Podjetje Amazon Fulfillment Services, Inc. z vso odgovornostjo izjavlja, da je izdelek: 

ime izdelka:    elektronska prikazovalna naprava 

specifikacija izdelka:      WLAN 802.11 b/g 

model:                    D00901 

skladen z bistvenimi zahtevami člena 3 Direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski 

terminalski opremi (R&TTE) in z naslednjimi standardi:  

1. varovanje zdravja (člen 3(1)(a) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi: 

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

2. varnost uporabnika (člen 3(1)(a) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi: 

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

3. elektromagnetna zdruţljivost (člen 3(1)(b) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi: 

• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 

4. uporaba radiofrekvenčnega spektra (člen 3(2) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi:  
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• EN 300 328 V1.7.1   

Vsa poročila o preskusu so bila pregledana in odobrena s pozitivnim mnenjem naslednjih obveščenih 

organov: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Nemčija 

identifikacijska oznaka: 0700 (obveščeni organ) CE(!)             

Tehnična dokumentacija, ki zadeva zgornjo opremo, se bo hranila na naslovu: 

Amazon EU Sàrl, 

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

Pooblaščena oseba: 

  

Ime: Russell Grandinetti 

Naziv: Podpredsednik    

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Zdruţene drţave Amerike 

Izjava o skladnosti 

25. junij 2010 
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Podjetje Amazon Fulfillment Services, Inc. z vso odgovornostjo izjavlja, da je izdelek: 

ime izdelka:    elektronska prikazovalna naprava 

specifikacija izdelka:      WLAN 802.11 b/g 

                               GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

                               WCDMA Band I/II/V 

model:                    D00901 

skladen z bistvenimi zahtevami člena 3 Direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski 

terminalski opremi (R&TTE) in z naslednjimi standardi:  

1. varovanje zdravja (člen 3(1)(a) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi: 

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

2. varnost uporabnika (člen 3(1)(a) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi: 

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

3. elektromagnetna zdruţljivost (člen 3(1)(b) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi: 

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

4. uporaba radiofrekvenčnega spektra (člen 3(2) Direktive R&TTE) 

Veljavni standardi:  
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• EN 301 511 V9.0.2 

• EN 301 908-1/ -2 V3.2.1 

• EN 300 328 V1.7.1   

Vsa poročila o preskusu so bila pregledana in odobrena s pozitivnim mnenjem naslednjih obveščenih 

organov: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Nemčija 

identifikacijska oznaka: 0700 (obveščeni organ) CE(!)             

Tehnična dokumentacija, ki zadeva zgornjo opremo, se bo hranila na naslovu: 

Amazon EU Sàrl, 

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

Pooblaščena oseba: 

  

Ime: Russell Grandinetti 

Naziv: Podpredsednik    
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Dodatne informacije za uporabnike naprave Kindle zunaj ZDA in Velike 

Britanije 

Dodatne informacije za uporabnike naprave Kindle zunaj ZDA in Velike Britanije najdete na 

naslednjem spletnem naslovu: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

Pravilno recikliranje naprave Kindle 

  Na nekaterih območjih odstranjevanje nekaterih elektronskih naprav urejajo predpisi. 

Prepričajte se, da napravo Kindle odstranite oziroma reciklirate v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. 

Več informacij o recikliranju naprave Kindle najdete na naslovu: 

Uporabniki v ZDA: http://www.amazon.com/kindle-recycling 

Uporabniki v Veliki Britaniji: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

Številka certifikata UL 

Številko certifikata UL za to napravo Kindle lahko najdete na hrbtni strani naprave. 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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Tehnični podatki o izdelku 

Številka modela —  D00901 

Zaslon — 15 cm diagonalni zaslon, ločljivost 600 x 800, 16-stopenjska lestvica sivine. 

Velikost — 190 mm krat 123 mm krat 8,5 mm 

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

Pomnilnik — 4 GB notranjega pomnilnika, približno 3 GB je na voljo uporabniku. 

Zvok — 3,5 mm stereo vtič za slušalke, vgrajeni stereo zvočniki, vgrajeni mikrofon. Mikrofon ni 

omogočen, je pa na voljo za prihodnjo uporabo. 

Napajanje — Adapter za napajanje z izmeničnim tokom in akumulatorska baterija z litijevimi 

polimeri. 

Povezljivost — USB 2.0 (konektor za mikro B). brezžični modem HSDPA/GSM v napravi Kindle z 

mednarodno brezžično napravo. 

Delovna temperatura — od 0 °C do 35 °C 

Temperatura shranjevanja — od -10 °C do 45 °C 

Wi-Fi — 802.11b ali 802.11g 

AMAZONOVA LICENČNA POGODBA IN POGOJI UPORABE ZA 

NAPRAVO KINDLE* 

To je pogodba med vami in družbo Amazon Digital Services, Inc. (s podružnicami, v nadaljevanju  

»družba Amazon« ali »mi«). Pred uporabo naprave Kindle ali bralnih aplikacij ali digitalne vsebine 

preberite to Amazonovo licenčno pogodbo in pogoje uporabe za napravo Kindle, obvestilo o 

zasebnosti Amazon.com na naslovu www.amazon.com/privacy ter vsa pravila, politike in pogoje, 

objavljene na spletnem mestu Amazon.com ali v trgovini Kindle (skupaj v nadaljevanju: »ta 

pogodba«). Ko uporabljate Kindle, bralne aplikacije ali digitalno vsebino, se strinjate s pogoji te 

pogodbe. Če ne sprejmete pogojev te pogodbe, ne smete uporabljati naprave Kindle, bralnih 

aplikacij, digitalne vsebine ali storitve. Napravo Kindle lahko vrnete (s povrnitvijo stroškov) v skladu z 

veljavno politiko vračanja izdelkov.  
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*Za uporabnike v okviru Amazon.co.uk veljajo licenčna pogodba Amazon.co.uk Kindle in pogoji 

uporabe, ki jih najdete spodaj na mestu (konec pogodbe) 

To pogodbo, prevedeno v druge jezike, najdete na naslovu 

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

Za namene te pogodbe: 

je »ponudnik vsebine« stranka, ki ponuja digitalno vsebino v trgovini Kindle; to smo lahko mi ali 

tretja stranka;  

»digitalna vsebina« pomeni digitalizirano elektronsko vsebino, kot so knjige, časopisi, revije, 

dnevniki, spletni dnevniki, RSS-novice, igre ter drugo statično in interaktivno elektronsko vsebino;  

je »Kindle« naša prenosna elektronska bralna naprava; 

je »trgovina Kindle« naše prodajno mesto, kjer lahko kupite digitalno vsebino ali druge izdelke, ki 

jih ponujamo mi ali tretje stranke, in kjer lahko upravljate svojo digitalno vsebino in nastavitve 

računa; 

so »druge naprave« računalnik ali naprava, ki ni Kindle, na kateri lahko izvajate bralno aplikacijo; 

»periodični tisk« pomeni digitalno vsebino, ki vam je na voljo na podlagi naročniškega razmerja, 

kot na primer elektronski časopisi, revije, dnevniki, spletni dnevniki in druga naročena vsebina; 

je »bralna aplikacija« programska oprema (vključno s posodobitvami/nadgradnjami te programske 

opreme), ki jo lahko uporabniki kupijo, naložijo s spleta, brskajo po njej in/ali uporabljajo 

digitalno vsebino na drugi napravi; 

je »storitev« brezžična povezava, ki jo nudimo uporabnikom naprave Kindle, nudenje digitalne 

vsebine, programska oprema ter podporne storitve, ki jih nudimo uporabnikom naprave Kindle in 

bralne aplikacije, ter pogoji, pod katerimi zagotavljamo zgoraj navedeno; 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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»programska oprema« pomeni bralne aplikacije in vso programsko opremo na napravi Kindle 

(vključno z vsemi posodobitvami/nadgradnjami te programske opreme) ter vso povezano 

dokumentacijo, ki jo damo na voljo uporabnikom.  

Digitalne vsebine 

Uporaba digitalnih vsebin. Po prenosu digitalne vsebine in plačilu ustreznih nadomestil (vključno z 

veljavnimi davki) vam ponudnik vsebine podeli neizključno pravico, da si neomejeno ogledujete, 

uporabljate in prikazujete zadevno digitalno vsebino, in sicer izključno na napravi Kindle ali s 

pomočjo bralne aplikacije oziroma kot je drugače dovoljeno v okviru storitve, izključno na številu 

naprav Kindle ali drugih naprav, kot je določeno v trgovini Kindle, in izključno za vašo osebno, 

nekomercialno uporabo. Če ni drugače določeno, vam ponudnik vsebine digitalno vsebino da na 

voljo v okviru licence in vam je ne proda. Ponudnik vsebine lahko v trgovini Kindle objavi dodatne 

pogoje uporabe digitalne vsebine. Veljajo torej tudi ti pogoji, a ta pogodba velja za morebitne spore. 

Nekatere digitalne vsebine, na primer periodični tisk, vam morda niso na voljo prek bralnih aplikacij.  

Omejitve. Če ni izrecno določeno drugače, ne smete prodajati, dajati v najem oziroma zakup, 

distribuirati, predvajati, izdajati podlicenc ali drugače prenašati nobenih pravic do digitalnih vsebin ali 

katerega koli dela teh na tretje osebe, prav tako pa ne smete odstraniti ali spremeniti nobenih obvestil 

ali oznak o avtorskih pravicah na digitalnih vsebinah. Poleg tega se ne smete izogibati, spreminjati, 

izničiti ali zaobiti varnostnih zahtev, ki ščitijo digitalno vsebino. 

Periodični tisk. Naročnino lahko prekličete v skladu s politiko preklicevanja v trgovini Kindle. 

Naročnino lahko prekinemo tudi mi na lastno pobudo, na primer, če periodični tisk ni več na voljo. Če 

naročnino prekinemo pred koncem naročniškega obdobja, vam vrnemo sorazmerni znesek 

naročnine. Pridrţujemo si pravico do spremembe pogojev naročnine in zneskov naročnine, ki začnejo 

veljati na začetku naslednjega naročniškega obdobja.   

Brezţična povezljivost 

Uporaba brezţične povezljivosti. Naprava Kindle uporablja brezţično povezljivost, kar vam 

omogoča nakup in prenos digitalne vsebine iz trgovine Kindle. Načeloma uporabe brezţične 

povezljivosti ne zaračunavamo. Naprava Kindle lahko uporablja brezţično povezavo, da vam 
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omogoči druge storitve, in za to lahko zaračunamo pristojbino, kot na primer prenos osebne datoteke, 

in pa naročnine, ko ste v drugi drţavi. Pristojbine in pogoje takšnih storitev najdete v trgovini Kindle; 

občasno se lahko spreminjajo. Če vaša naprava Kindle deluje s storitvami tretjih strank, kot do točke 

dostopa WI-FI, vam lahko tretja stranka zaračuna pristojbine za uporabo takšnih storitev.  

Vaše ravnanje. Brezţično povezavo, ki vam jo nudimo, lahko uporabite le v povezavi s storitvijo. 

Brezţične povezave ne smete uporabljati za noben drug namen.   

Razpoloţljivost. Če je vaša naprava Kindle na območju, ki ne nudi brezţične povezave, morda 

nekaterih ali vseh storitev ne boste mogli uporabljati. Naša druţba ni odgovorna za nerazpoloţljivost 

brezţične povezave za napravo Kindle oziroma za posledično neuporabo storitve. Dogodki, na katere 

naša druţba razumno ne more vplivati (kot na primer spremembe storitve ali pogojev ponudnika 

brezţične povezave), lahko vplivajo na pogoje ali okoliščine, pod katerimi nudimo brezţično 

povezavo in lahko povzročijo spremembo teh pogojev ali začasno ali trajno spremembo ali izgubo 

brezţične povezave za napravo Kindle.    

Naprava in programska oprema 

Uporaba programske opreme. Programsko opremo lahko uporabljate le na napravi Kindle ali prek 

bralne aplikacije na drugi napravi. Nobene posamezne komponente programske opreme ne smete 

ločiti za uporabo na drugi napravi ali računalniku, prav tako pa je ne smete prenesti za uporabo na 

drugi napravi ali računalniku in je uporabljati v omreţju, bodisi v celoti bodisi deloma, niti je ne smete 

prodati, dajati v najem ali zakup, distribuirati ali izdajati podlicenc ali drugače prenašati pravic do 

programske opreme, bodisi v celoti ali deloma. Dodatni pogoji veljajo za nekatero programsko 

opremo tretje stranke ali gradivo na napravi Kindle in veljajo za morebitne spore v zvezi s to pogodbo. 

Več informacij najdete v pravnem razdelku v meniju za nastavitve naprave Kindle. 

Samodejne posodobitve. Če ţelite zagotoviti, da je vaša programska oprema posodobljena, lahko 

druţba Amazon vaši napravi ali drugi napravi samodejno dobavlja posodobitve in nadgradnje 

programske opreme. 

Prepoved vzvratnega inţenirstva, dekompiliranja, razstavljanja ali zaobhajanja. Ne smete 

spreminjati, izvajati vzvratnega inţenirstva, dekompilirati ali razstavljati naprave Kindle ali programske 
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opreme, bodisi v celoti ali njunih posameznih delov, ustvarjati iz programske opreme izpeljanih del, 

niti ne smete zaobiti, spreminjati, uničiti, posegati v ali preprečiti funkcije ali zaščito naprave Kindle ali 

programske opreme oziroma v katere koli druge mehanizme, ki so operativno povezani s programsko 

opremo, na primer z izboljševanjem ali nadomeščanjem funkcij upravljanja digitalnih pravic naprave 

Kindle ali programske opreme.  

Splošno 

Skladnost z zakoni in pridrţanje pravic Napravo Kindle, programsko opremo, storitev in digitalno 

vsebino morate uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni. Z nakupom ali prenosom naprave 

Kindle in z licenco za programsko opremo ali digitalno vsebino ne dobite tudi pravice do oziroma 

lastništva do pravic intelektualne lastnine Amazona ali njegovih dobaviteljev ali drugih ponudnikov 

vsebine. Licence so neizključne. Pravice, ki v tej pogodbi niso izključno dodeljene, pripadajo 

Amazonu ali drugim ponudnikom storitev.   

Izvozni predpisi. Upoštevati morate vse omejitve in predpise glede izvoza in ponovnega izvoza in 

ne boste prenašali ali spodbujali prenosa, pomagali prenašati ali odobrili prenosa naprave Kindle, 

digitalne vsebine in programske opreme v prepovedano državo oziroma drugače kršili teh omejitev 

in predpisov. 

Prejete informacije. Programska oprema bo družbi Amazon posredovala podatke o vaši napravi 

Kindle in njenem delovanju s storitvijo (na primer razpoložljivi pomnilnik, čas povezave, dnevniške 

datoteke in moč signala). Programska oprema bo posredovala tudi informacije v zvezi z digitalno 

vsebino na vaši napravi Kindle ali drugi napravi in vašo uporabo le-teh (na primer zadnje prebrane 

strani in arhiviranje vsebine). Opombe, zaznamki, zapiski, poudarki in podobne oznake, ki jih 

ustvarite v vaši napravi ali bralni aplikaciji, ter druge informacije, ki jih zagotavljate, se lahko 

shranjujejo na strežnikih, ki so zunaj države, v kateri živite. Za informacije, ki jih prejmemo, velja 

Izjava o zasebnosti družbe Amazon.com, ki jo najdete na spletnem mestu 

www.amazon.com/privacy. 

Posredovanje informacij drugim. Sami odgovarjate za vse informacije, ki jih posredujete drugim 

z uporabo naprave Kindle ali bralne aplikacije.  



 

PRIROČNIK ZA UPORABO NAPRAVE KINDLE Dodatek  B  •   16 

Patenti. Naprava Kindle, programska oprema in storitev in/ali metode, ki se uporabljajo v zvezi z 

napravo ali bralno aplikacijo, so morda zaščitene z enim ali več patenti ali patentnimi vlogami v 

postopku.  

Spremembe v storitvi. Družba Amazon si pridržuje pravico do sprememb, začasne ustavitve ali 

ukinitve storitve kadar koli, v celoti ali deloma.  

Prekinitev. Vaše pravice po tej pogodbi samodejno prenehajo, če ne izpolnite katerega koli določila 

te pogodbe. V primeru takšne prekinitve pogodbe morate takoj prenehati z uporabo programske 

opreme in druţba Amazon vam lahko takoj onemogoči dostop do storitve ali digitalne vsebine brez 

povračila plačanih zneskov. Če druţba Amazon ne vztraja in ne zahteva, da morate dosledno 

izpolnjevati to pogodbo, to ne pomeni, da se svojim pravicam odpoveduje.  

Izjava o odpovedi garanciji. STORITEV, TRGOVINO KINDLE, DIGITALNO VSEBINO IN 

PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. RAZEN ENOLETNE 

OMEJENE GARANCIJE NOBENA USTNA ALI PISNA INFORMACIJA ALI NASVET S STRANI 

AMAZONA ALI POOBLAŠČENEGA ZASTOPNIKA AMAZONA NE DAJE GARANCIJE. STORITVE, 

NAPRAVA KINDLE, TRGOVINA KINDLE, DIGITALNA VSEBINA IN PROGRAMSKA OPREMA SE 

ZAGOTAVLJAJO PO NAČELU DEJANSKEGA STANJA, Z VSEMI NAPAKAMI IN BREZ KAKRŠNIH 

KOLI GARANCIJ, DRUŢBA AMAZON IN NJENI DOBAVITELJI, NOSILCI LICENC IN DRUGI 

PONUDNIKI STORITEV PA NE DAJEJO NOBENIH JAMSTEV, BODISI IZRECNIH BODISI 

IMPLICIRANIH, MED DRUGIM SO TO JAMSTVA GLEDE PRODAJLJIVOSTI, UPORABNOSTI ZA 

DOLOČEN NAMEN, TOČNOSTI, NEMOTENE UPORABE IN NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH 

OSEB. ZAKONI NEKATERIH DRŢAV NE OMOGOČAJO IZKLJUČITVE IMPLICIRANIH JAMSTEV. 

ČE TI ZAKONI VELJAJO ZA VAS, NEKATERE IZMED OMENJENIH ODPOVEDI, IZKLJUČITEV ALI 

OMEJITEV MORDA NE VELJAJO ZA VAS, ZATO IMATE MORDA DODATNE PRAVICE. 

Omejitev odgovornosti. V MEJAH ZAKONA NITI DRUŢBA AMAZON NITI NJENI DOBAVITELJI, 

NOSILCI LICENC IN DRUGI PONUDNIKI STORITEV NISO ODGOVORNI ZA MOREBITNO 

POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE KATERE KOLI IZMED IZRECNIH ALI 

IMPLICIRANIH JAMSTEV, POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI 

DRUGE PRAVNE TEORIJE V ZVEZI S STORITVIJO, NAPRAVO KINDLE, DRUGIMI NAPRAVAMI, 

TRGOVINO KINDLE, DIGITALNO VSEBINO ALI PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO S ŠKODO, 
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KI NASTANE ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PRIHODKA, PODATKOV ALI UPORABE STORITVE, 

NAPRAVE, DRUGIH NAPRAV, TRGOVINE KINDLE, DIGITALNE VSEBINE ALI PROGRAMSKE 

OPREME ALI KATERIH KOLI POVEZANIH IZDELKOV, TUDI ČE JE BILA DRUŢBA AMAZON 

OBVEŠČENA O MOŢNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. V VSAKEM PRIMERU JE SKUPNA 

ODGOVORNOST DRUŢBE AMAZON IN DRUGIH PONUDNIKOV STORITEV PO TEJ POGODBI V 

ZVEZI S TERJATVAMI GLEDE NAKUPA DIGITALNE VSEBINE OMEJENA NA DEJANSKI 

ZNESEK, KI JE BIL DEJANSKO PLAČAN ZA ZADEVNO DIGITALNO VSEBINO. V ZVEZI Z 

DRUGIMI TERJATVAMI JE ZNESEK OMEJEN NA ZNESEK, DEJANSKO PLAČAN ZA NAPRAVO 

KINDLE. ZAKONI NEKATERIH DRŢAV NE OMOGOČAJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE 

POSREDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE. ČE TI ZAKONI VELJAJO ZA VAS, NEKATERE IZMED 

OMENJENIH IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV MORDA NE VELJAJO ZA VAS, ZATO IMATE MORDA 

DODATNE PRAVICE.  

Veljavna zakonodaja. Zakoni drţave Washington, ZDA, veljajo za to pogodbo in za vsak spor, ki 

lahko nastane med vami in druţbo Amazon, ne glede na načela kolizije zakonov. 

Spori. Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so kakor koli z njo povezani, pri katerih skupna 

terjatev ene ali več strank presega 7500 USD, se rešujejo v kateri koli zvezni državi ali pred 

zveznim sodiščem v King Countyju v Washngtonu (ZDA), vi pa pristanete na izključno krajevno in 

stvarno pristojnost teh sodišč.  

Pravice vlade ZDA. Programska oprema, storitev in digitalna vsebina se vladi ZDA zagotovijo kot 

»komercialni artikli«, »komercialna računalniška programska oprema«, »dokumentacija za 

komercialno računalniško programsko opremo« in »tehnični podatki«, kot je to opredeljeno v 

zvezni uredbi za nabavo (U.S. Federal Acquisition Regulation) in v dodatku k zvezni uredbi za 

nabavo v obrambne namene (U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), z enakimi 

pravicami in omejitvami, ki običajno veljajo za končne uporabnike. 

Popolna pogodba in neodvisnost določb. To je celotna pogodba med nami in vami v zvezi z 

napravo Kindle, digitalno vsebino, programsko opremo in storitvijo ter nadomešča vse predhodne 

dogovore v zvezi s temi predmeti. Če katera koli določba te pogodbe postane neveljavna, nična ali je 

zaradi katerega koli razloga neizvršljiva, se ta del šteje za ločenega od pogodbe in ne vpliva na 

veljavnost in izvršljivost nobene izmed preostalih določb ali pogojev. 
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Spremembe te pogodbe. Druţba Amazon lahko spremeni kateri koli pogoj te pogodbe po lastni 

presoji tako, da objavi spremenjene določbe na spletnem mestu trgovine Kindle ali Amazon.com. Če 

nadaljujete z uporabo naprave, digitalne vsebine, storitve in programske opreme po datumu začetka 

veljavnosti teh sprememb, se šteje, da se strinjate s spremembami in vas zavezujejo. 

Kontaktni podatki. Za informacije v zvezi s to pogodbo se obrnite na druţbo Amazon na elektronski 

naslov: kindleterms@amazon.com. 

Za pomoč v zvezi z napravo Kindle, bralno aplikacijo, storitvijo ali v zvezi z drugimi zadevami se 

obrnite na sluţbo za pomoč uporabnikom na elektronski naslov: kindle-cs-support@amazon.com ali 

pokličite na telefonsko številko 1-866-321-8851 (brezplačno), če kličete v ZDA, oziroma na 

telefonsko številko 1-206-266-0927 (klic se obračuna po ceniku operaterja), če kličete izven ZDA.  

(konec pogodbe) 

Uporabniki v Veliki Britaniji 

LICENČNA POGODBA IN POGOJI UPORABE ZA NAPRAVO KINDLE 

AMAZON.CO.UK**  

To je pogodba med vami in družbo Amazon EU S.a.r.l. (s podružnicami, v nadaljevanju »družba 

Amazon« ali »mi«). Pred uporabo naprave Kindle ali bralnih aplikacij ali digitalne vsebine preberite to 

licenčno pogodbo in pogoje uporabe za napravo Kindle Amazon.co.uk, obvestilo o zasebnosti 

Amazon.co.uk na naslovu www.amazon.co.uk/privacy ter vsa pravila, politike in pogoje, objavljene 

na spletni strani Amazon.co.uk ali v trgovini Kindle (skupaj v nadaljevanju: »ta pogodba«). Ko 

uporabljate Kindle, bralne aplikacije ali digitalno vsebino, se strinjate s pogoji te pogodbe. Če ne 

sprejmete pogojev te pogodbe, ne smete uporabljati naprave Kindle, bralnih aplikacij, digitalne 

vsebine ali storitve. Napravo Kindle lahko vrnete (s povrnitvijo stroškov) v skladu z veljavno politiko 

vračanja izdelkov.  
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**Za uporabnike v okviru Amazon.com veljajo licenčna pogodba Amazon.com Kindle in pogoji 

uporabe, ki jih najdete spodaj na mestu (konec pogodbe) 

Za namene te pogodbe: 

je »ponudnik vsebine« stranka, ki ponuja digitalno vsebino v trgovini Kindle; to smo lahko mi ali tretja 

stranka;  

»digitalna vsebina« pomeni digitalizirano elektronsko vsebino, kot so knjige, časopisi, revije, dnevniki, 

spletni dnevniki, RSS novice, igre in drugo statično in interaktivno elektronsko vsebino;  

je »Kindle« naša prenosna elektronska bralna naprava; 

je »trgovina Kindle« naše prodajno mesto, kjer lahko kupite digitalno vsebino ali druge izdelke, ki jih 

ponujamo mi ali tretje stranke, in kjer lahko upravljate svojo digitalno vsebino in nastavitve računa;  

so »druge naprave« računalnik ali naprava, ki ni Kindle, na kateri lahko izvajate bralno aplikacijo; 

»periodični tisk« pomeni digitalno vsebino, ki vam je na voljo na podlagi naročniškega razmerja, kot 

na primer elektronski časopisi, revije, dnevniki, spletni dnevniki in druga naročena vsebina; 

je »bralna aplikacija« programska oprema (vključno s posodobitvami/nadgradnjami te programske 

opreme), ki jo lahko uporabniki kupijo, naloţijo s spleta, brskajo po njej in/ali uporabljajo digitalno 

vsebino na drugi napravi; 

je »storitev« brezţična povezava, ki jo nudimo uporabnikom naprave Kindle, nudenje digitalne 

vsebine, programska oprema ter podporne storitve, ki jih nudimo uporabnikom naprave Kindle in 

bralne aplikacije, ter pogoji, pod katerimi zagotavljamo zgoraj navedeno; 

»programska oprema« pomeni bralne aplikacije in vso programsko opremo na napravi Kindle 

(vključno z vsemi posodobitvami/nadgradnjami te programske opreme) ter vso povezano 

dokumentacijo, ki jo damo na voljo uporabnikom.  
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Digitalne vsebine 

Uporaba digitalnih vsebin. Po prenosu digitalne vsebine in plačilu ustreznih nadomestil (vključno z 

veljavnimi davki) vam ponudnik vsebine podeli neizključno pravico, da si neomejeno ogledujete, 

uporabljate in prikazujete zadevno digitalno vsebino, in sicer izključno na napravi Kindle ali s pomočjo 

bralne aplikacije oziroma kot je drugače dovoljeno v okviru storitve, izključno na številu naprav Kindle 

ali drugih naprav, kot je določeno v trgovini Kindle, in izključno za vašo osebno, nekomercialno 

uporabo. Če ni drugače določeno, vam ponudnik vsebine digitalno vsebino da na voljo v okviru 

licence in vam je ne proda. Ponudnik vsebine lahko v trgovini Kindle objavi dodatne pogoje uporabe 

digitalne vsebine. Veljajo torej tudi ti pogoji, a ta pogodba velja za morebitne spore. Nekatere 

digitalne vsebine, na primer periodični tisk, vam morda niso na voljo prek bralnih aplikacij.  

Omejitve. Če ni izrecno določeno drugače, ne smete prodajati, dajati v najem oziroma zakup, 

distribuirati, predvajati, izdajati podlicenc ali drugače prenašati nobenih pravic do digitalnih vsebin ali 

katerega koli dela teh na tretje osebe, prav tako pa ne smete odstraniti ali spremeniti nobenih obvestil 

ali oznak o avtorskih pravicah na digitalnih vsebinah. Poleg tega se ne smete izogibati, spreminjati, 

izničiti ali zaobiti varnostnih zahtev, ki ščitijo digitalno vsebino.  

Periodični tisk. Naročnino lahko prekličete v skladu s politiko preklicevanja v trgovini Kindle. 

Naročnino lahko prekinemo tudi mi na lastno pobudo, na primer, če periodični tisk ni več na voljo. Če 

naročnino prekinemo pred koncem naročniškega obdobja, vam vrnemo sorazmerni znesek 

naročnine. Pridrţujemo si pravico do spremembe pogojev naročnine in zneskov naročnine, ki začnejo 

veljati na začetku naslednjega naročniškega obdobja.   

Brezţična povezljivost 

Uporaba brezţične povezljivosti. Naprava Kindle uporablja brezţično povezljivost, kar vam 

omogoča nakup in prenos digitalne vsebine iz trgovine Kindle. Načeloma uporabe brezţične 

povezljivosti ne zaračunavamo. Naprava Kindle lahko uporablja brezţično povezavo, da vam 

omogoči druge storitve, in za to lahko zaračunamo pristojbino, kot na primer prenos osebne datoteke, 

in pa naročnine, ko ste v drugi drţavi. Pristojbine in pogoje takšnih storitev najdete v trgovini Kindle; 

občasno se lahko spreminjajo. Če vaša naprava Kindle deluje s storitvami tretjih strank, kot do točke 

dostopa WI-FI, vam lahko tretja stranka zaračuna pristojbine za uporabo takšnih storitev.  
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Vaše ravnanje. Brezţično povezavo, ki vam jo nudimo, lahko uporabite le v povezavi s storitvijo. 

Brezţične povezave ne smete uporabljati za noben drug namen.   

Razpoloţljivost. Če je vaša naprava Kindle na območju, ki ne nudi brezţične povezave, morda 

nekaterih ali vseh storitev ne boste mogli uporabljati. Naša druţba ni odgovorna za nerazpoloţljivost 

brezţične povezave za napravo Kindle oziroma za posledično neuporabo storitve. Dogodki, na katere 

naša druţba razumno ne more vplivati (kot na primer spremembe storitve ali pogojev ponudnika 

brezţične povezave), lahko vplivajo na pogoje ali okoliščine, pod katerimi nudimo brezţično 

povezavo in lahko povzročijo spremembo teh pogojev ali začasno ali trajno spremembo ali izgubo 

brezţične povezave za napravo Kindle.   

Naprava in programska oprema 

Uporaba programske opreme. Programsko opremo lahko uporabljate le na napravi Kindle ali prek 

bralne aplikacije na drugi napravi. Nobene posamezne komponente programske opreme ne smete 

ločiti za uporabo na drugi napravi ali računalniku, prav tako pa je ne smete prenesti za uporabo na 

drugi napravi ali računalniku in je uporabljati v omreţju, bodisi v celoti bodisi deloma, niti je ne smete 

prodati, dajati v najem ali zakup, distribuirati ali izdajati podlicenc ali drugače prenašati pravic do 

programske opreme, bodisi v celoti ali deloma. Dodatni pogoji veljajo za nekatero programsko 

opremo tretje stranke ali gradivo na napravi Kindle in veljajo za morebitne spore v zvezi s to pogodbo. 

Več informacij najdete v pravnem razdelku v meniju za nastavitve naprave Kindle. 

Samodejne posodobitve. Če ţelite zagotoviti, da je vaša programska oprema posodobljena, lahko 

druţba Amazon vaši napravi ali drugi napravi samodejno dobavlja posodobitve in nadgradnje 

programske opreme. 

Prepoved vzvratnega inţenirstva, dekompiliranja, razstavljanja ali zaobhajanja. Ne smete (ii) 

spreminjati, izvajati vzvratnega inženirstva ali razstavljati naprave Kindle ali programske opreme, 

bodisi v celoti ali njunih posameznih delov, (ii) dekompilirati programske opreme, v celoti ali 

deloma, (razen če te pravice ne izključuje ali omejuje zakonodaja, pa še takrat le, če ste družbo 

Amazon ustrezno prosili za dovoljenje), niti (iii) ustvarjati iz programske opreme, zaobiti, 

spreminjati, izničiti, posegati v ali zaobiti funkcije ali zaščito naprave Kindle ali programske 

opreme oziroma v katere koli druge mehanizme, ki so operativno povezani s programsko opremo, 
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na primer z izboljševanjem ali nadomeščanjem funkcij upravljanja digitalnih pravic naprave Kindle 

ali programske opreme. 

Splošno 

Skladnost z zakoni in pridrţanje pravic Napravo Kindle, programsko opremo, storitev in digitalno 

vsebino morate uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni. Z nakupom ali prenosom naprave 

Kindle in z licenco za programsko opremo ali digitalno vsebino ne dobite tudi pravice do oziroma 

lastništva do pravic intelektualne lastnine Amazona ali njegovih dobaviteljev ali drugih ponudnikov 

vsebine. Licence so neizključne. Pravice, ki v tej pogodbi niso izključno dodeljene, pripadajo 

Amazonu ali drugim ponudnikom storitev.   

Izvozni predpisi. Upoštevati morate vse omejitve in predpise glede izvoza in ponovnega izvoza in ne 

boste prenašali ali spodbujali prenosa, pomagali prenašati ali odobrili prenosa naprave Kindle, 

digitalne vsebine in programske opreme v prepovedano drţavo oziroma drugače kršili teh omejitev in 

predpisov. 

Prejete informacije. Programska oprema bo druţbi Amazon posredovala podatke o vaši napravi 

Kindle in njenem delovanju s storitvijo (na primer razpoloţljivi pomnilnik, čas povezave, dnevniške 

datoteke in moč signala). Programska oprema bo posredovala tudi informacije v zvezi z digitalno 

vsebino na vaši napravi Kindle ali drugi napravi in vašo uporabo le-teh (na primer zadnje prebrane 

strani in arhiviranje vsebine). Opombe, zaznamki, zapiski, poudarki in podobne oznake, ki jih ustvarite 

v vaši napravi ali bralni aplikaciji, ter druge informacije, ki jih zagotavljate, se lahko shranjujejo na 

streţnikih, ki so zunaj drţave, v kateri ţivite. Za informacije, ki jih prejmemo, velja Izjava o zasebnosti 

druţbe Amazon.co.uk. Osebni podatki, preneseni v drţave zunaj Evropskega gospodarskega 

prostora, se bodo prenesli v skladu s politiko zasebnosti druţbe Amazon.co.uk, ki jo najdete na 

spletnem mestu www.amazon.co.uk/privacy ter v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.  

Posredovanje informacij drugim. Sami odgovarjate za vse informacije, ki jih posredujete drugim z 

uporabo naprave Kindle ali bralne aplikacije.  
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Patenti. Naprava Kindle, programska oprema in storitev in/ali metode, ki se uporabljajo v zvezi z 

napravo ali bralno aplikacijo, so morda zaščitene z enim ali več patenti ali patentnimi vlogami v 

postopku.  

Spremembe v storitvi. Druţba Amazon si pridrţuje pravico do sprememb, začasne ustavitve ali 

ukinitve storitve kadar koli, v celoti ali deloma.  

Prekinitev. Vaše pravice po tej pogodbi samodejno prenehajo, če ne izpolnite katerega koli določila 

te pogodbe. V primeru takšne prekinitve pogodbe morate takoj prenehati z uporabo programske 

opreme in druţba Amazon vam lahko takoj onemogoči dostop do storitve ali digitalne vsebine brez 

povračila plačanih zneskov. Če druţba Amazon ne vztraja in ne zahteva, da morate dosledno 

izpolnjevati to pogodbo, to ne pomeni, da se svojim pravicam odpoveduje.  

Omejitev odgovornosti. DRUŢBA AMAZON NI ODGOVORNA ZA NASLEDNJE: (A) IZGUBE, KI 

JIH NITI VI NITI DRUŢBA AMAZON NISTA RAZUMNO PRIČAKOVALA V ČASU NAKUPA 

NAPRAVE KINDLE, DIGITALNE VSEBINE ALI PROGRAMSKE OPREME (KOT JE PRIMERNO); (B) 

IZGUBE, KI NISO POSLEDICA KRŠITVE ALI NEIZPOLNITVE S STRANI AMAZONA; IN (C) 

POSLOVNE IZGUBE ALI DRUGE IZGUBE, KI SO POSLEDICA NEPOTROŠNIŠKE UPORABE 

STORITVE, NAPRAVE KINDLE, TRGOVINE KINDLE, DIGITALNE VSEBINE ALI PROGRAMSKE 

OPREME OZIROMA VAŠE UPORABE NAPRAVE KINDLE, TRGOVINE KINDLE, DIGITALNE 

VSEBINE ALI PROGRAMSKE OPREME NA NAČIN, KI GA TA POGODBA PREPOVEDUJE. V 

ZVEZI Z IZGUBAMI, KI JIH ZGORNJA DOLOČBA NE IZKLJUČUJE, JE ODGOVORNOST DRUŢBE 

AMAZON ZA ODŠKODNINO (POLEG VAŠIH PRAVIC DO STORITEV POPRAVILA, ZAMENJAVE 

ALI POVRAČILA V SKLADU Z GARANCIJO AMAZONA ALI V SKLADU Z ZAKONSKO 

DOLOČENIMI PRAVICAMI) OMEJENA NA TRISTO FUNTOV (GBP). NOBENA DOLOČBA V TEM 

ODSTAVKU NE VPLIVA NA VAŠE ZAKONSKO DOLOČENE PRAVICE, KI JIH IMATE KOT 

POTROŠNIK, NITI NA ODGOVORNOST V PRIMERU SMRTI, TELESNIH POŠKODB ALI 

GOLJUFIJE.  

Veljavna zakonodaja. Zakoni Velikega vojvodstva Luksemburg veljajo za to pogodbo in za vsak 

spor, ki lahko nastane med vami in druţbo Amazon, ne glede na načela kolizije zakonov. 
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Spori. Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so kakor koli z njo povezani, se rešujejo pred sodišči v 

sodni pristojnosti Luksemburga, vi pa pristanete na neizključno krajevno in stvarno pristojnost teh 

sodišč  

Pravice vlade ZDA. Programska oprema, storitev in digitalna vsebina se vladi ZDA zagotovijo kot 

»komercialni artikli«, »komercialna računalniška programska oprema«, »dokumentacija za 

komercialno računalniško programsko opremo« in »tehnični podatki«, kot je to opredeljeno v zvezni 

uredbi za nabavo (U.S. Federal Acquisition Regulation) in v dodatku k zvezni uredbi za nabavo v 

obrambne namene (U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), z enakimi pravicami 

in omejitvami, ki običajno veljajo za končne uporabnike. 

Popolna pogodba in neodvisnost določb. To je celotna pogodba med nami in vami v zvezi z 

napravo Kindle, digitalno vsebino, programsko opremo in storitvijo ter nadomešča vse predhodne 

dogovore v zvezi s temi predmeti. Če katera koli določba te pogodbe postane neveljavna, nična ali je 

zaradi katerega koli razloga neizvršljiva, se ta del šteje za ločenega od pogodbe in ne vpliva na 

veljavnost in izvršljivost nobene izmed preostalih določb ali pogojev. 

Spremembe te pogodbe. Druţba Amazon lahko spremeni kateri koli pogoj te pogodbe po lastni 

presoji tako, da objavi spremenjene določbe na spletnem mestu trgovine Kindle ali Amazon.co.uk. 

Kontaktni podatki. Za informacije v zvezi s to pogodbo se obrnite na druţbo Amazon na naslov 

Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg (luksemburška matična številka podjetja B 

101818, osnovni kapital 37.500 EUR, št. Dovoljenja za poslovanje 104408) ali na elektronski naslov: 

ukkindleterms@amazon.co.uk. 

Za pomoč v zvezi z napravo Kindle, bralno aplikacijo, storitvijo ali v zvezi z drugimi zadevami se 

obrnite na sluţbo za pomoč uporabnikom na elektronski naslov: kindle-cs-support@amazon.co.uk ali 

pokličite na telefonsko številko 0800 496 1081. 

(konec pogodbe) 



 

PRIROČNIK ZA UPORABO NAPRAVE KINDLE Dodatek  B  •   25 

ENOLETNA OMEJENA GARANCIJA 

To garancijo za napravo Kindle (v nadaljevanju: »naprava«) izdaja druţba Amazon Fulfillment 

Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Zdruţene drţave Amerike. Če pa ste 

napravo kupili v Veliki Britaniji, garancijo za napravo izdaja druţba Amazon EU S.à r.l., 5, rue Plaetis, 

L-2338 Luksemburg  (luksemburška matična številka podjetja B 101818, osnovni kapital 37.500 EUR, 

št. dovoljenja za poslovanje 104408). Ponudnik te garancije je ponekod označen kot »mi«.  

Jamčimo, da naprava nima napak v materialu in izdelavi, do katerih bi prišlo ob običajni potrošniški 

rabi v obdobju enega leta od datuma prvega nakupa v maloprodaji. Če v tem času pride do napake 

na napravi in ravnate skladno z navodili za vračanje naprave, bomo po lastni presoji in v obsegu, kot 

to dovoljuje zakon, bodisi (i) popravili napravo z novimi ali obnovljenimi deli, (ii) nadomestili napravo z 

novo ali obnovljeno napravo ali (iii) vam povrnili celotni ali delni znesek nakupne cene naprave. Ta 

omejena garancija velja za vsa popravila, rezervne dele ali nadomestno napravo bodisi za 

preostanek prvotne garancijske dobe ali devetdeset dni (velja tisto obdobje, ki je daljše). Vsi 

zamenjani deli in naprave, za katere se povrne nakupna cena, postanejo naša last. Ta omejena 

garancija velja le za strojne komponente naprave, ki niso bile poškodovane zaradi nesreče, 

nepravilne uporabe, malomarnosti, ognja ali drugih zunanjih razlogov, sprememb, popravil ali 

komercialne uporabe. 

Navodila. Prosimo, obrnite se na našo sluţbo za pomoč uporabnikom, če ţelite natančna navodila o 

garancijskem servisiranju vaše naprave. V splošnem boste morali napravo vrniti bodisi v originalni 

embalaţi ali enakovredni zaščitni embalaţi na naslov, ki vam ga posreduje naša sluţba za pomoč 

uporabnikom. Preden svojo napravo predate v garancijski servis, morate sami narediti varnostno 

kopijo vseh podatkov, programske opreme in drugih gradiv, ki ste jih morda shranili ali hranili na vaši 

napravi. Lahko se zgodi, da bodo med popravilom ti podatki, programska oprema in druga gradiva 

izgubljeni ali formatirani, za takšno izgubo ali škodo pa ne odgovarjamo. 

Omejitve.  V OKVIRU ZAKONA SO ZGORNJA JAMSTVA IN PRAVNA SREDSTVA IZKLJUČNE 

NARAVE IN NADOMEŠČAJO VSA DRUGA JAMSTVA IN SREDSTVA, ZLASTI PA IZKLJUČUJEMO 

VSA ZAKONSKA ALI IMPLICIRANA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVI GLEDE PRODAJLJIVOSTI, 

UPORABNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN TER ZA SKRITE ALI LATENTNE NAPAKE. V PRIMERU, 
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DA NE MOREMO ZAKONITO IZKLJUČITI ZAKONSKIH ALI IMPLICIRANIH JAMSTEV, POTEM SE 

VSA TAKŠNA JAMSTVA OMEJIJO GLEDE TRAJANJA V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE 

ZAKON, IN SICER NA TRAJANJE TE IZRECNE OMEJENE GARANCIJE IN NA POPRAVILA ALI 

STORITVE ZAMENJAVE.  

 

V NEKATERIH DRŢAVAH ZAKON NE DOVOLJUJE OMEJITVE ZAKONSKIH ALI IMPLICIRANIH 

JAMSTEV, ZATO ZGORNJA OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS.  NE ODGOVARJAMO ZA 

NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI NASTANE KOT 

POSLEDICA KATERE KOLI KRŠITVE JAMSTEV ALI PO KAKŠNI DRUGI PRAVNI TEORIJI. V 

NEKATERIH DRŢAVAH OMENJENA OMEJITEV NE VELJA ZA ZAHTEVKE ZARADI SMRTI ALI 

TELESNIH POŠKODB OZIROMA KATERO KOLI ZAKONSKO ODGOVORNOST ZA NAMERNO ALI 

MALOMARNO DEJANJE IN/ALI OPUSTITVE, ZATO ZGORNJA OMEJITEV OZIROMA 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI MORDA NE VELJA ZA VAS. V NEKATERIH DRŢAVAH ZAKON 

NE DOVOLJUJE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NEPOSREDNE, NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE 

ŠKODE, ZATO ZGORNJA OMEJITEV MORDA NE VELJA ZA VAS. TE OMEJITVE NE VELJAJO ZA 

UPORABNIKE V VELIKI BRITANIJI IN EVROPSKI UNIJI. 

Ta omejena garancija vam daje specifične zakonite pravice. Morda vam pripadajo tudi dodatne 

pravice, ki se spreminjajo glede na vašo zakonodajo, in ta omejena garancija nima učinka na te 

dodatne pravice. 

Dodatne informacije 

Različico Licenčne pogodbe za uporabo naprave Kindle in Pogoje uporabe, Enoletno omejeno 

garancijo ter druge informacije o napravi Kindle v drugih jezikih najdete na spletnem mestu 

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

Če ste napravo kupili v Veliki Britaniji, druge informacije o napravi Kindle najdete na spletnem mestu 

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

Naprava Kindle in/ali metode, ki se uporabljajo v zvezi z napravo, so morda zaščitene z enim ali več 

patenti ali patentnimi vlogami v postopku. 

Tehnologija dekodiranja avdio zapisa MPEG Layer 3 je uporabljena po licenci druţbe Fraunhofer IIS 

and Thomson. 
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Izjavi o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah 

Programska oprema Amazonove naprave Kindle, Hitri priročnik »Amazon Kindle Quick Start Guide« 

in Priročnik za uporabnika naprave »Amazon Kindle User's Guide« © 2004–2010 Amazon.com, Inc. 

oziroma njenih podruţnic. Vse pravice pridrţane. 

1-CLICK, AMAZON, LOGOTIP AMAZON.COM, LOGOTIP AMAZONKINDLE, AMAZON KINDLE, 

AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET IN WHISPERSYNC so blagovne znamke druţbe 

Amazon.com, Inc. oziroma njenih podruţnic.  

Java in vse blagovne znamke in logotipi, ki temeljijo na Javi, so blagovne znamke ali registrirane 

blagovne znamke druţbe Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih drţavah. 

 

Vocalizer™ for Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer™ in Nuance® so blagovne 

znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nuance Communications, Inc. in/ali njenih 

dajalcev licenc in se uporabljajo pod licenco.  

Vgrajena podpora za datoteke PDF z uporabo tehnologije Adobe® Reader®. 

Vsebuje iType™ družbe Monotype Imaging Inc. »Monotype« je blagovna znamka družbe Monotype 

Imaging Inc., ki je registrirana pri ameriškem uradu za patente in blagovne znamke ter jo je 

mogoče registrirati v nekaterih jurisdikcijah. Monotype® The Monotype Corporation. 

Vse ostale blagovne znamke, imena izdelkov, imena podjetij, trgovske znamke in storitvene znamke 

so last njihovih lastnikov. 

   

 


