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Priedas B 

Informacija apie produktą 

 

Saugumo ir atitikties informacija 

 

Naudokitės atsakingai. Tam, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, prieš naudodami perskaitykite visas 

instrukcijas ir saugumo informaciją.  

  

 ĮSPĖJIMAS! DĖL ŠIŲ SAUGUMO INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMO GALI KILTI GAISRAS, 

GALITE NUKENTĖTI NUO ELEKTROS ŠOKO ARBA NUO KITOKIŲ SUŢEIDIMŲ AR ŢALOS. 
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„Kindle“ įrenginio prieţiūra  

Nesinaudokite elektroniniu knygų skaitytuvu „Kindle“ arba jo priedais lyjant, šalia prausyklių arba kitų vietų, 

kuriose yra vandens. Saugokite „Kindle“ nuo maisto arba skysčių, kurie gali ant jo patekti. Jeigu skaitytuvas 

visgi sušlapo, atjunkite visus laidus, išjunkite bevielį internetą (eikite į „Menu“ ir pasirinkite „Turn Wireles 

Off“), tuomet palaukite, kol ekrano vaizdas pasikeis į uţsklandos reţimą. Laukite, kol skaitytuvas visiškai 

išdţius, ir tik po to paslinkite jungiklį, kad vėl įjungtumėte prietaisą. Nebandykite išdţiovinti skaitytuvo 

„Kindle“ naudodamiesi išoriniu šilumos šaltiniu, tokiu kaip mikrobangų krosnelė, orkaitė arba plaukų 

dţiovintuvas. Ekraną valykite švelnia šluoste; ţiūrėkite, kad šluostė nesubraiţytų ekrano paviršiaus. Prieš 

nešdami „Kindle“ įrenginį krepšyje arba lagamine, uţdenkite jį viršeliu, kad apsaugotumėte nuo įbrėţimų.  

 

Nelaikykite skaitytuvo „Kindle“ ypač dideliame šaltyje arba karštyje. Pavyzdţiui, nepalikite jo automobilio 

bagaţinėje esant minusinei arba itin aukštai temperatūrai. 

  

Skaitytuvo remontas 

 
Jeigu jūsų skaitytuvas sugedo, konsultuokitės tik su „Amazon.com“ įgaliotais darbuotojais, o susisiekti su jais 

galite per klientų aptarnavimo skyrių 

 

JAV klientų aptarnavimo el. paštas: kindle-cs-support@amazon.com 

JAV klientų aptarnavimo telefonų numeriai: JAV teritorijoje: 1-866-321-8851 (nemokama linija); uţ JAV 

ribų: 1-206-266-0927 (mokama linija) 

JK klientų aptarnavimo el. paštas: kindle-support-uk@amazon.co.uk 

JK klientų aptarnavimo telefonų numeriai: JK teritorijoje: 0800-496-2449 (nemokama linija); uţ JK ribų: 

+44 (0)800 496 2449 (mokama linija) 

Klientai iš kitų šalių: El. paštas: kindle-cs-support@amazon.com. Tel.: 1-206-266-0927 (mokama linija) 

Dėl netinkamo remonto garantija gali būti anuliuota. 
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Baterijų sauga 

 
Įkraunamos baterijos jūsų elektroniniame knygų skaitytuve „Kindle“ privalo būti keičiamos tik įgalioto 

paslaugos teikėjo. Norėdami suţinoti daugiau apie baterijas, apsilankykite svetainėje 

http://www.amazon.com/kindleterms (iš JAV ar kitų šalių) arba http://www.amazon.co.uk/kindleterms (JK 

klientams). Įkraukite baterijas tik, kai temperatūra svyruoja nuo 32° iki 95° pagal Farenheitą (nuo 0° iki 35° 

pagal Celsijų). 

 

Ausinių sauga 

 
Jei garsiai ir ilgai klausotės su ausinėmis, gali kilti klausos sutrikimų. Norėdami išvengti šios problemos, 

atkreipkite dėmesį į toliau aprašytus patarimus:  

1. Sumaţinkite garsą. 

2. Venkite ilgo, nuolatinio klausymo. 

3. Dėvėkite ausines, kurios izoliuoja klausomą garso medţiagą nuo pašalinių garsų.  

 

Bevielio ryšio saugumas ir atitiktis 
 

Išjunkite bevielį internetą „Amazon Whispernet“ tose vietose, kur jis yra draudţiamas arba kur gali kelti pavojų 

ar sukelti trikdţius. Toliau yra aprašytos kai kurios konkrečios situacijos. Bendrai kalbant, jūs neturėtumėte 

naudoti „Kindle“ įrenginio su įjungtu bevieliu internetu „Whispernet“ tose vietose, kuriose draudţiama naudotis 

mobilaus ryšio prietaisais. 

  

Išjunkite bevielį ryšį skrydţio metu 
 

Siekiant išvengti galimų orlaivio sistemų trikdţių, reikalaujama pagal JAV federalinės aviacijos administracines 

nuostatos ir daugelio kitų aviacijos agentūrų, kad jūs turėtumėte įgulos nario leidimą, norėdami naudotis savo 

prietaiso belaidţio ryšio paslauga. Jei jūsų belaidţio ryšio paslauga išjungta, galėsite skaityti naudodami 

„Kindle“, kai įgulos narys pasakys, kad galima naudotis elektroniniais prietaisais. 

 

Būkite atsargūs šalia kitų elektroninių prietaisų  
 

Skaitytuvas „Kindle“ sukuria, naudoja ir spinduliuoja radijo daţnio (RD) bangas, todėl jeigu jis naudojamas ne 

pagal instrukcijas, gali pakenkti radijo ryšiui arba elektronikos prietaisams. Išoriniai RD signalai gali pakenkti 

blogai instaliuotai arba netinkamai apsaugotai elektroninei operacinei sistemai, pramogų sistemoms ir 

asmeniniams medicinos prietaisams. Nors didelė dalis šiuolaikinių elektronikos prietaisų yra apsaugoti nuo 

išorinių RD signalų, tačiau jeigu tuo abejojate, pasitikslinkite su gamintoju. Dėl asmeninių medicinos prietaisų 

(tokių kaip širdies stimuliatoriai ir klausos aparatai) pasikonsultuokite su savo gydytoju arba gamintoju, kad 

įsitikintumėte, ar jie tinkamai apsaugoti nuo išorinių RD signalų.  

 

Būdai sumaţinti trikdţius 
 

Jeigu jūsų skaitytuvas „Kindle“ sukelia radijo arba televizijos ryšio trikdţius (patikrinkite įjungdami ir 

išjungdami skaitytuvą „Kindle“), galite pabandyti pašalinti juos, pasinaudodami šiomis priemonėmis: iš naujo 

nukreipkite arba perkelkite į kitą vietą radijo arba televizijos anteną; padidinkite atstumą tarp radijo ir 

http://www.amazon.com/kindleterms
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televizoriaus bei jūsų skaitytuvo „Kindle“; įjunkite prietaisą ir imtuvą į skirtingus kištukinius lizdus; arba 

pasikonsultuokite su radijo ir televizoriaus gamintoju ar patyrusiu radijo/televizorių specialistu.  

 

Atkreipkite dėmesį į ţenklus 
 

Yra vietų, kuriose RD signalai gali sukelti pavojų, pavyzdţiui, sveikatos prieţiūros institucijose ir statybos 

aikštelėse. Jei tiksliai neţinote, paţiūrėkite ar nėra ţenklų, nurodančių, kad dvikryptis radijo ryšys arba mobilieji 

telefonai privalo būti išjungti.  

 

FCC atitikties nuostata, skirta modeliui Nr. D00901, FCC ID: XSX-1013 ir modeliui Nr. 

D00901, FCC ID: X7N-0610 

 
Šie prietaisai atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaiso naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Prietaisas neturi 

būti kenksmingų trikdţių prieţastimi; (2) Prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdţius, įskaitant 

trikdţius, kurie gali paskatinti nepageidaujamą veiksnį. 

 

Prietaisai buvo testuoti ir nustatyta, kad jie atitinka skaitmeninių prietaisų „B“ klasei numatytus apribojimus 

pagal FCC taisyklių 15-ją dalį. Šie apribojimai numato reikiamos apsaugos uţtikrinimą nuo kenksmingų 

trikdţių gyvenamųjų patalpų instaliacijoje. Tačiau visapusiška garantija, kad prietaisas nekels trikdţių visose 

įmanomose situacijose, nėra uţtikrinama. Dėl pakeitimų arba modifikacijų, kurioms konkrečiai nesuteikia 

patvirtinimo ta šalis, kuri atsakinga uţ suderinamumą, gali būti draudţiama naudotis įranga. 

Prietaisai atitinka FCC radijo daţnių emisijos rekomendacijose nustatytus reikalavimus ir yra sertifikuoti pagal 

FCC, o FCC ID kodą rasite ant šio prietaiso nugarėlės.  

Informacija dėl radijo bangų daţnio energijos poveikio – modelis Nr. D00901, FCC ID: XSX-

1013 ir modelis Nr. D00901, FCC ID: X7N-0610 

 

Radijo bangų daţnio energijos poveikis 
 

Jūsų „Kindle“ prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų RD energijos emisijos ribų, kurias nustatė 

Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinė komunikacijų komisija (FCC), Europos Sąjungos ir kitų šalių 

valdančiosios institucijos. Informacijos apie šį „Kindle“ prietaisą, kuri saugoma FCC archyvuose, rasite 

„Display Grant“ skyrelyje, adresu http://www.fcc.gov/oet/ea/, ieškodami pagal prietaiso FCC ID, kuris 

uţrašomas „Kindle“ įrenginiams ant jų nugarėlės. 

 
ES atitikties deklaracija 

„Amazon Fulfillment Services, Inc.“ 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Jungtinės Valstijos 

Atitikties deklaracija 

http://www.fcc.gov/oet/ea/
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2010 m. birţelio 25 d. 

 

 

Mes, „Amazon Fulfillment Services, Inc.“, pareiškiame ir prisiimame atsakomybę, kad produktas: 

Produkto pavadinimas: Elektroninis vaizdo atkūrimo įrenginys 

Produkto spec.:  WLAN 802.11 b/g 

Modelis:   D00901 

Atitinka esminius R&TTE 1999/5/EB direktyvų 3 straipsnio reikalavimus ir šiuos standartus: 

1. Sveikatos (R&TTE direktyvų 3.1(a) straipsnis) 

Taikomas (-i) standartas (-ai): 

• EN62311: 2008/ FCC OET, 65 biuletenis, C priedas (01-01 leidimas) 

2. Saugos (R&TTE direktyvų 3.1(a) straipsnis) 

Taikomas (-i) standartas (-ai): 

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

3. Elektromagnetinio suderinamumo (R&TTE direktyvų 3.1(b) straipsnis) 

Taikomas (-i) standartas (-ai): 

• EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 

4. Radijo bangų daţnio spektro naudojimo (R&TTE direktyvų 3.2 straipsnis) 

Taikomas (-i) standartas (-ai):  
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• EN 300 328 V1.7.1  

Buvo perţiūrėtos visos testų ataskaitos ir nurodyta kontrolės institucija suteikė patvirtinimą bei išsakė teigiamą 

nuomonę: 

„PHONEIX TESTLAB“, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Vokietija 

Identifikacijos ţyma: 0700 (Kontrolės institucija) CE(!)  

Techninė dokumentacija, taikoma minėtam įrenginiui, saugojama: 

„Amazon EU Sàrl“, 

of 5 Rue Plaetis, L-2338 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didţioji Hercogystė 

Įgaliotas asmuo: 

  

Vardas, pavardė: Russell Grandinetti 

Pareigos: Viceprezidentas  

 

„Amazon Fulfillment Services, Inc.“ 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Jungtinės Valstijos 

Atitikties deklaracija 
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2010 m. birţelio 25 d. 

Mes, „Amazon Fulfillment Services, Inc.“, pareiškiame ir prisiimame atsakomybę, kad produktas: 

Produkto pavadinimas: Elektroninis vaizdo atkūrimo įrenginys 

Produkto spec.:  WLAN 802.11 b/g 

GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

 WCDMA Band I/II/V 

Modelis:    D00901 

Atitinka esminius R&TTE 1999/5/EB direktyvų 3 straipsnio reikalavimus ir šiuos standartus 

 

1. Sveikatos (R&TTE direktyvų 3.1(a) straipsnis) 

Taikomas (-i) standartas (-ai): 

• EN62311: 2008/ FCC OET, 65 biuletenis, C priedas (01-01 leidimas) 

2. Saugos (R&TTE direktyvų 3.1(a) straipsnis) 

Taikomas (-i) standartas (-ai): 

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

3. Elektromagnetinio suderinamumo (R&TTE direktyvų 3.1 (b) straipsnis) 

Taikomas (-i) standartas (-ai): 

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

4. Radijo bangų daţnio spektro naudojimo (R&TTE direktyvų 3.2 straipsnis) 
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Taikomas (-i) standartas (-ai):  

• EN 301 511 V9.0.2  

• EN 301 908-1 / -2 V3.2.1  

• EN 300 328 V1.7.1  

Buvo perţiūrėtos visos testų ataskaitos ir nurodyta kontrolės institucija suteikė patvirtinimą bei išsakė teigiamą 

nuomonę: 

„PHONEIX TESTLAB“, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Vokietija 

Identifikacijos ţyma: 0700 (Kontrolės institucija) CE(!)  

Techninė dokumentacija, taikoma minėtam įrenginiui, saugojama: 

„Amazon EU Sàrl“, 

of 5 Rue Plaetis, L-2338 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didţioji Hercogystė 

Įgaliotas asmuo: 

  

Vardas, pavardė: Russell Grandinetti 

Pareigos: Viceprezidentas  

 

Papildoma informacija, skirta „Kindle“ vartotojams uţ JAV ir JK ribų 
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Papildomos informacijos, skirtos „Kindle“ vartotojams uţ JAV ir JK ribų, galite rasti apsilankę 

šiuo adresu: 

 

 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

„Kindle“ įrenginio antrinis perdirbimas  

 

 
Kai kuriuose regionuose elektroninių prietaisų utilizavimas yra nusakomas pagal įstatymus. Prieš išmesdami 

„Kindle“ įrenginį arba atiduodami jį antriniam perdirbimui, pasirūpinkite, kad tai neprieštarauja vietiniams 

įstatymams ir nuostatoms. Daugiau informacijos apie skaitytuvo „Kindle“ antrinį perdirbimą rasite: 

JAV klientai: http://www.amazon.com/kindle-recycling 

JK klientai: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

 

UL sertifikato numeris 

 

Šio „Kindle“ įrenginio UL sertifikato numeris yra nurodytas ant prietaiso nugarėlės. 

 

Produkto specifikacijos 
 

Modelio numeris: D00901. 

Ekranas: 6" ekrano įstriţainė, 600 x 800 pikselių rezoliucija, 16 lygių pilkumo skalė.  

Dydis: 7,48 coliai x 4,84 colio x 0,34 colio (190 mm x 123 mm x 8,5 mm). 

Svoris: „Kindle Wi-Fi“: 8,5 uncijos (240 g); „Kindle 3G+Wi-Fi“: 8,7 uncijos (247 g) 

Atmintis: 4 GB vidinė atmintis, o vartotojas gali naudoti apie 3 GB. 

Garsas: 3,5 mm stereoausinių lizdas, įmontuoti stereogarsiakalbiai, mikrofonas. Mikrofonas šiuo metu nėra 

naudojamas, tačiau bus reikalingas ateityje. 

Maitinimas: KS adapteris ir įkraunama ličio polimerų baterija. 

Jungiamumas: USB 2.0 (mikro-B jungtis). HSDPA/GSM bevielis „Kindle“ modemas, skirtas belaidţiui 

prisijungimui įvairiose šalyse. 

Darbinė temperatūra: nuo 32 °F iki 95 °F (nuo 0 °C iki 35 °C). 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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Laikymo temperatūra: nuo 14 °F iki 113 °F (nuo -10 °C iki 45 °C). 

Wi-Fi – 802.11b arba 802.11g 

 

AMAZON.COM „KINDLE“ LICENCINĖ SUTARTIS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS 

  
Tai sutartis tarp jūsų ir „Amazon Digital Services, Inc.“ (kartu su filialais – „Amazon“ arba „mes“). Prašome 

perskaityti šią Amazon.com „Kindle“ licencinę sutartį ir naudojimo sąlygas, Amazon.com privatumo 

dokumentą, kurį rasite www.amazon.com/privacy, bei kitas galiojančias taisykles, nuostatas ir sąlygas, kurios 

publikuojamos Amazon.com svetainėje arba „Kindle“ parduotuvėje (bendrai vadinama „Sutartis“) prieš 

naudojant „Kindle“ įrenginį arba bet kokią skaitymo programą ar skaitmeninį turinį. Naudodamiesi „Kindle“, 

bet kokia skaitymo programa ar bet kokiu skaitmeniniu turiniu, jūs sutinkate laikytis šios sutarties sąlygų. Jei 

nesutinkate su šios sutarties sąlygomis, tada negalėsite naudotis „Kindle“ įrenginiu, jokia skaitymo programa ir 

jokiu skaitmeniniu turiniu ar paslauga; galėsite grąţinti „Kindle“ prietaisą, uţ kurį bus kompensuojamos 

išlaidos pagal galiojančią grąţinimo tvarką. 

 

*Amazon.co.uk klientai turėtų vadovautis Amazon.co.uk „Kindle“ licencine sutartimi ir naudojimo sąlygomis, 

kurios pateikiamos sekančiai „AMAZON.CO.UK KINDLE LICENCINĖ SUTARTIS IR NAUDOJIMO 

TERMINAI**“. Šios sutarties kitomis kalbomis ieškokite adresu 

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

 

Šios sutarties tikslais: 

 

„Turinio tiekėjas“ reiškia šalį, kuri siūlo skaitmeninį turinį „Kindle“ parduotuvėje, o ta šalis gali būti mes arba 

trečia šalis. 

 

„Skaitmeninis turinys“ reiškia tokį suskaitmenintą elektroninį turinį, kaip knygos, laikraščiai, ţurnalai, 

dienraščiai, internetiniai dienoraščiai, RSS pranešimai, ţaidimai bei kitas statinis ir interaktyvus elektroninis 

turinys. 

 

„Kindle“ reiškia mūsų nešiojamą elektroninį skaitymo prietaisą  

 

„Kindle parduotuvė“ reiškia prekybos vietą, kurioje galite įsigyti skaitmeninio turinio arba kitų prekių, kurias 

mes arba trečios šalys parduoda, be to taip pat čia galite tvarkyti savo skaitmeninį turinį ir paskyros nustatymus. 

 

„Kitas įrenginys“ reiškia kompiuterį arba įrenginį, kuris nepriskiriamas prie „Kindle“, tačiau su kuriuo turite 

teisę naudoti skaitymo programą. 

 

„Periodika“ – skaitmeninis turinys, kuris jums pateikiamas prenumeratos principu, kaip elektroniniai laikraščiai, 

ţurnalai, dienraščiai, internetiniai dienoraščiai ir kitas prenumeruojamas turinys. 

 

„Skaitymo programa“ yra tokia programa (įskaitant tos programos atnaujinimus/patobulinimus), kuri 

naudojama, kad vartotojai galėtų įsigyti, atsisiųsti, naršyti ir/arba perţiūrėti skaitmeninį turinį su kitais 

įrenginiais. 

 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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„Paslauga“ – belaidė jungtis, kuri suteikiama „Kindle“ vartotojams, skaitmeninio turinio parūpinimas, programa 

ir pagalba bei kitos paslaugos, teikiamos „Kindle“ ir skaitymo programos vartotojams, ir taip pat terminai ir 

sąlygos, pagal kurias suteikiamos minėtos paslaugos. 

 

„Programa“ reiškia skaitymo programas ir visas kitas „Kindle“ programas (įskaitant tos programos 

atnaujinimus/patobulinimus) bei bet kokią susijusią dokumentaciją, kuri jums pateikiama. 

 

Skaitmeninis turinys 
 

Skaitmeninio turinio naudojimas. Jums atsisiuntus skaitmeninį turinį ir sumokėjus nustatytą sumą (įskaitant 

galiojančius mokesčius), turinio tiekėjas suteikia jums teisę tokį skaitmeninį turinį ţiūrėti, naudoti, rodyti 

neribotą kartų skaičių, tačiau tik su „Kindle“ arba skaitymo programa, kuri yra leistina kaip paslaugos dalis, tik 

su tokiu kiekiu „Kindle“ įrenginių ar kitų įrenginių, kiek yra nurodytų „Kindle“ parduotuvėje, ir tik grynai 

asmeninėms reikmėms ir nekomercinei veiklai. Jei kitaip nenurodoma, skaitmeniniam turiniui suteikiama 

licencija, tačiau jo turinio tiekėjas jums neparduoda. Turinio tiekėjas gali paskelbti papildomas sąlygas 

skaitmeniniam turiniui „Kindle“ parduotuvėje. Šios sąlygos taip pat bus galiojančios, tačiau konflikto atveju 

pirmoje vietoje bus vadovaujamasi šia sutartimi. Tam tikro skaitmeninio turinio, kaip periodikos, gali ir nebūti 

galima įsigyti, jei naudojatės skaitymo programomis.  

 

Apribojimai. Jei kitaip aiškiai nenurodoma, jūs negalite trečiajai šaliai parduoti, nuomoti, platinti, transliuoti, 

sublicencijuoti arba kitaip priskirti bet kokių kitų teisių į skaitmeninį turinį arba bet kokią jo dalį, be to jums 

draudţiama pašalinti ar keisti pranešimus apie nuosavybės teises arba antraštes, skirtas skaitmeniniam turiniui. 

Taip pat negalima ignoruoti, keisti, įsilauţti arba apeiti saugos funkcijų, kurios saugo skaitmeninį turinį. 

 

Periodika. Galite atšaukti periodinių leidinių prenumeratą, kaip tai leidţiama pagal „Kindle“ parduotuvės 

atšaukimo tvarką. Mes savo nuoţiūra galime atšaukti prenumeratą, pavyzdţiui, jeigu periodinis leidinys 

nebeegzistuoja. Jeigu prieš pasibaigiant terminui nutraukiame prenumeratą, tuomet grąţiname proporcingai 

apskaičiuotą sumą uţ likusį prenumeratos laiką. Pasiliekame teisę kartas nuo karto keisti prenumeratos sąlygas 

ir mokesčius, kurie įsigalioja nuo naujojo prenumeratos termino.  

 

Belaidė jungtis 

 

Belaidės jungties naudojimas. „Kindle“ įrenginyje naudojama belaidė jungtis, kad galėtumėte įsigyti ir atsiųsti 

skaitmeninio turinio iš „Kindle“ parduotuvės. Paprastai mūsų įmonė jūsų neapmokestina uţ belaidţio ryšio 

naudojimą. „Kindle“ gali naudoti belaidţią jungtį, kad galėtumėte naudotis kitomis paslaugomis, uţ kurias gali 

tekti mokėti mokestį, kaip uţ asmeninių failų atsisiuntimą ir prenumeratas, jei esate kitoje šalyje. Mokesčiai ir 

tokių paslaugų sąlygos nurodomi „Kindle“ parduotuvėje, be to jie laikas nuo laiko gali keistis. Jei jūsų „Kindle“ 

įrenginys naudoja tokias trečių šalių paslaugas, kaip WI-FI prieigos taškai, tada trečia šalis gali jus apmokestinti 

uţ tokių paslaugų naudojimą. 

Jūsų elgesys. Galite naudotis mūsų teikiamu belaidţiu ryšiu tik paslaugos tikslais. Negalima naudotis belaidţia 

jungtimi kitiems tikslams.  

Prieinamumas. Jei jūsų „Kindle“ prietaisas yra tokioje vietovėje, kur neveikia belaidis ryšys, tada nebus 

galimybės naudotis tam tikromis arba visomis Paslaugomis. Mes nesame atsakingi, jei neveikia belaidis ryšys 
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su „Kindle“ įrenginiu, arba jei paslauga veikia su trukdţiais. Tokie veiksniai, kuriems mes neturime įtakos 

(belaidţio ryšio tiekėjų pasikeitusios paslaugos arba sąlygos), gali įtakoti sąlygas arba aplinkybes, pagal kurias 

būtų uţtikrinamas belaidis ryšys, be to dėl to gali pasikeisti šios sąlygos arba atsirasti laikinų ar nuolatinių 

modifikacijų, arba visiškai gali nebūti galimybės naudoti su „Kindle“ belaidį ryšį.  

 

Prietaisas ir programinė įranga 
 

Programinės įrangos naudojimas. Jūs galite naudoti programinę įrangą tik su „Kindle“ arba su kitu įrenginiu, 

jei jis turi skaitymo programą. Jūs negalite atskirti pavienio programinės įrangos elemento ir panaudoti jo kitam 

prietaisui arba kompiuteriui, negalite perkelti jo, kad galėtumėte panaudoti kitame prietaise ar kompiuteryje 

arba panaudoti jį arba jo dalį tinkle, negalite parduoti, išnuomoti, paskolinti, platinti arba sublicencijuoti arba 

kitaip priskirti kokių nors teisių į visą programinę įrangą arba jos dalį. Papildomos sąlygos taikomos tam 

tikroms arba trečių šalių programoms ar medţiagai, naudojamai su „Kindle“, ir konflikto atveju bus 

atsiţvelgiama į jas ir šią sutartį. Daugiau informacijos rasite „Kindle Settings“ meniu dalies „Legal“ skyriuje. 

 

Automatiniai atnaujinimai. Kad jūsų programinė įranga būtų kuo naujesnė, „Amazon“ gali automatiškai 

atsiųsti į jūsų „Kindle“ ar kitą įrenginį programos atnaujinimų/patobulinimų.  

 

Jokios atvirkštinės inţinerijos, dekompiliavimo, išmontavimo arba sistemos pergudravimų. Jūs pats 

neturite teisės keisti, uţsiimti atvirkštine inţinerija, dekompiliuoti arba išmontuoti „Kindle“ prietaiso, jo 

programinės įrangos arba kokios nors jos dalies, taip pat nekursite jokių išvestinių darinių iš programinės 

įrangos arba pasinaudodami programine įranga, bei negudrausite, nekeisite, nesikėsinsite į jokią „Kindle“ arba 

programinės įrangos apsaugos sistemą ir funkcijas arba į mechanizmus, operatyviai susijusius su programine 

įranga, pavyzdţiui, išplečiant ar pakeičiant „Kindle“ arba programinės įrangos bet kokią skaitmeninių teisų 

valdymo funkciją.  

 

Bendrai 
 

Įstatymų laikymasis ir teisių rezervacija. Naudosite „Kindle“ prietaisą, programinę įrangą, paslaugą ir 

skaitmeninį turinį nepaţeisdami jokių galiojančių įstatymų. Nei parduodant ar perleidţiant jums „Kindle“ 

įrenginį, nei suteikiant jums programinės įrangos ar skaitmeninio turinio licenciją nesuteikiama jums įgaliojimų 

arba nuosavybės teisių į bet kokį intelektinį turtą, kuris priklauso „Amazon“ arba jos tiekėjams, arba kitiems 

turinio tiekėjams. Visos licencijos yra neišskirtinės, o bet kokios teisės, jei jos aiškiai nenurodomos sutartyje, 

paliekamos „Amazon“ įmonei arba kitiems turinio tiekėjams.  

 

Eksporto taisyklės. Jūs laikysitės visų galiojančių eksportavimo ir pereksportavimo taisyklių bei apribojimų ir 

neperleisite, neskatinsite, nepadėsite arba nesuteiksite teisės perleisti „Kindle“, skaitmeninio turinio arba 

programinės įrangos draudţiamai šaliai arba kitaip nepaţeidinėsite šių apribojimų ar nuostatų.  

Gaunama informacija. Programinė įranga pateiks „Amazon“ informaciją apie jūsų „Kindle“ prietaisą ir jo 

sąveiką su bevieliu ryšiu (t. y. kiek liko atminties, prietaiso naudojimo laiką, registracinius įrašus ir signalo 

stiprumą). Programinė įranga taip pat pateiks „Amazon“ organizacijai duomenis, susijusius su skaitmeniniu 

turiniu, esančiu jūsų „Kindle“ arba kituose įrenginiuose, bei jo panaudojimą (t. y. paskutinis skaitytas puslapis 

arba turinio archyvavimas). Pastabos, pasiţymėjimai, uţrašai, paryškintos vietos ar kitoks panašaus pobūdţio 

ţenklinimas, atliekamas „Kindle“ prietaise arba kitoje skaitymo programoje, taip pat kita informacija, kurią jūs 

pateikiate, gali būti kaupiama serveriuose, kurie gali būti įrengti kitoje šalyje, nei jūs gyvenate. Bet kokia 

informacija, kuri gauta iš jūsų, tvarkoma pagal privatumo taisykles, išdėstomas www.amazon.com/privacy.  
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Kitiems teikiama informacija. Jūs esate atsakingas uţ bet kokią kitiems teikiamą informaciją, kai naudojatės 

„Kindle“ arba skaitymo programa. 

Patentai. „Kindle“, programinė įranga ir paslauga ir/arba metodai, naudojami kartu su minėtomis sistemomis, 

gali būti uţpatentuoti vienu arba keliais patentais arba dėl jų gali būti pateiktos patentinės paraiškos.  

Paslaugos pasikeitimai. Galime pilnai arba dalinai keisti, sustabdyti arba nutraukti paslaugos tiekimą bet 

kuriuo metu.  

Sutarties nutraukimas. Jūsų teisės pagal šią sutartį savaime nustos galiojusios, jeigu neįvykdysite bet kurios 

šios sutarties sąlygos. Esant tokiam sutarties nutraukimui jūs privalote nustoti naudotis programine įranga. 

„Amazon“ gali tuojau pat atšaukti jūsų prieigą prie paslaugos arba skaitmeninio turinio ir negrąţinti įmokų. Jei 

„Amazon“ organizacija primygtinai nereikalauja arba neverčia jūsų laikytis šios sutarties, tai nereiškia, kad ji 

atsisako kokių nors savo teisių.  

Atsisakymas suteikti garantiją. PASLAUGOS, „KINDLE“ PRIETAISO, „KINDLE“ PARDUOTUVĖS, 

SKAITMENINIO TURINIO IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS YRA JŪSŲ PAČIŲ 

ATSAKOMYBĖ. IŠSKYRUS VIENERIŲ METŲ RIBOTĄ „KINDLE“ GARANTIJĄ, JOKIA ŢODINĖ AR 

RAŠYTINĖ INFORMACIJA AR PATARIMAS, KURĮ DAVĖ „AMAZON“ ARBA „AMAZON“ 

ĮGALIOTAS ATSTOVAS, NESUTEIKIA GARANTIJOS, O PASLAUGA, „KINDLE“, „KINDLE“ 

PARDUOTUVĖ, SKAITMENINIS TURINYS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PLATINAMI BE 

GARANTIJOS IR SU SAVO TRŪKUMAIS, TODĖL „AMAZON“, JOS TIEKĖJAI, JOS LICENCIJŲ 

IŠDAVĖJAI IR KITI TURINIO TIEKĖJAI ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ IR NUMANOMŲ, 

KAIP TARKIM, NUMANOMĄ PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS, 

TIKSLUMO, RAMAUS MĖGAVIMOSI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŢEIDIMO GARANTIJĄ. 

TAM TIKRŲ JURISDIKCIJŲ ĮSTATYMAI NELEIDŢIA PANAIKINTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ. 

JEIGU TOKIE ĮSTATYMAI JŪSŲ ATVEJU GALIOJA, KAI KURIOS ARBA VISOS PIRMIAU 

APRAŠYTOS ATSAKOMYBĘ PANAIKINANČIOS SĄLYGOS, IŠIMTYS ARBA APRIBOJIMAI JUMS 

GALI BŪTI NETAIKOMI IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.  

 

Atsakomybės ribojimas. KIEK LEIDŢIA ĮSTATYMAI, „AMAZON“, JOS TIEKĖJAI ARBA JOS 

LICENCIJOS IŠDAVĖJAI IR KITI TURINIO TIEKĖJAI NEBUS JUMS ĮSIPAREIGOJĘ DĖL JOKIŲ 

ATSITIKTINIŲ ARBA ŠALUTINIŲ NUOSTOLIŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIOS AIŠKIOS ARBA 

NUMANOMOS GARANTIJOS PAŢEIDIMU, NETESYBOMIS, APLAIDUMU, GRIEŢTA ATSAKOMYBE 

ARBA BET KOKIA KITA TEISINE TEORIJA, SUSIJUSIA SU PASLAUGA, „KINDLE“, KITAIS 

PRIETAISAIS, „KINDLE“ PARDUOTUVE, SKAITMENINIU TURINIU ARBA PROGRAMINE ĮRANGA, 

BET KOKIAIS NUOSTOLIAIS, KYLANČIAIS DĖL PELNO, ĮPLAUKŲ, DUOMENŲ NETEKIMO ARBA 

PASLAUGOS, „KINDLE“, KITŲ PRIETAISŲ, „KINDLE“ PARDUOTUVĖS, SKAITMENINIO TURINIO 

ARBA PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR BET KOKIO SU JA SUSIJUSIO PRODUKTO NAUDOJIMO, NET 

JEIGU „AMAZON“ BUVO INFORMUOTA DĖL TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĖS. BET KOKIU 

ATVEJU „AMAZON“ IR KITŲ TURINIO TIEKĖJŲ BENDROJI ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ, 

SUSIJUSI SU BET KOKIU IEŠKINIU DĖL SKAITMENINIO TURINIO ĮSIGIJIMO, NEVIRŠYS SUMOS, 

SUMOKĖTOS UŢ TĄ SKAITMENINĮ TURINĮ, O PASITAIKIUS KITOKIO POBŪDŢIO IEŠKINIAMS, 

SUMA NEVIRŠYS TIEK, KIEK BUVO SUMOKĖTA UŢ „KINDLE“ ĮRENGINĮ. TAM TIKRŲ 

JURISDIKCIJŲ ĮSTATYMAI NELEIDŢIA ATMESTI ARBA APRIBOTI ATSITIKTINIŲ ARBA 

ŠALUTINIŲ NUOSTOLIŲ. JEIGU ŠIE ĮSTATYMAI JŪSŲ ATVEJU GALIOJA, KAI KURIE ARBA VISI 
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PIRMIAU IŠVARDYTI ATMETIMAI AR APRIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI, NES JŪS 

GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.  

 

Valdantysis įstatymas. JAV Vašingtono valstijos įstatymai, nepaisant įstatymų konflikto principų, bus taikomi 

šiai sutarčiai ir bet kokiems bet kokio pobūdţio ginčams, kurie gali kilti tarp jūsų ir „Amazon“.  

 

Ginčai. Bet kokie nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties, kai bendra ieškinio kompensacinė suma, kurios 

mėgina išieškoti viena arba daugiau šalių, viršija 7.500 JAV dolerių, bus nagrinėjami bet kokioje valstijoje ar 

federaliniame teisme, esančiame King County, Vašingtone, JAV, o jūs privalote sutikti su šia išskirtine 

jurisdikcija bei tokiuose teismuose dalyvauti.  

 

JAV vyriausybės teisės. Programinė įranga, paslauga ir skaitmeninis turinys įvardijami JAV vyriausybėje kaip 

„komerciniai objektai“, „komercinė kompiuterinė programa“, „komercinės kompiuterinės programos 

dokumentacija“ ir „techniniai duomenys“, remiantis JAV federalinėmis prekybos nuostatomis ir JAV gynybos 

federalinių prekybos nuostatų priedu, o taikomos tos teisės ir apribojimai, kurie įprastai yra numatyti 

galutiniams vartotojams. 

 

Pilna sutartis ir atskiriamumas. Šis dokumentas yra pilna sutartis tarp mūsų ir jūsų dėl „Kindle“ įrenginio, 

skaitmeninio turinio, programinės įrangos ir paslaugos, be to ji apima visas šiuo tikslu anksčiau minėtas 

sąvokas. Jeigu bet kuri šios sutarties sąlyga arba reikalavimas bus pripaţintas negaliojančiu, niekiniu arba dėl 

kokios nors prieţasties neturinčiu ieškinės galios, tuomet ta dalis bus atskirta ir neturės įtakos likusių sąlygų ir 

reikalavimų galiojimui bei įvykdomumui.  

 

Pataisos. Mes galime pakeisti bet kurią šios sutarties sąlygą savo pačių nuoţiūra, jei išsiunčiame tas pataisytas 

sąlygas į „Kindle” parduotuvę arba paskelbiame Amazon.com tinklalapyje. Tolesnis „Kindle“, skaitmeninio 

turinio, paslaugos arba programinės įrangos naudojimas po tokių pataisymų įsigaliojimo dienos reiškia 

sutikimą, kad jūsų sutartis pasikeistų atitinkamai pagal padarytas pataisas.  

 

Kontaktinė informacija. Kilus klausimams, susijusiems su šia sutartimi, prašome kreiptis į „Amazon“ 

organizaciją šiuo el. paštu: 

kindleterms@amazon.com 

Siekdami pagalbos dėl „Kindle“ įrenginio, skaitymo programos, paslaugos arba norėdami išspręsti kitus 

sunkumus, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių el. paštu: kindle-cs-support@amazon.com arba telefonu 1-

866-321-8851 (nemokama linija), kai skambinama iš JAV, arba – 1-206-266-0927 (mokama linija), kai 

skambinama ne iš JAV. 

 

(sutarties pabaiga) 

JK klientai 

AMAZON.CO.UK „KINDLE“ LICENCINĖ SUTARTIS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS** 

 

mailto:kindleterms@amazon.com
mailto:kindle-cs-support@amazon.com
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Tai sutartis tarp jūsų ir „Amazon EU S.a.r.l.“ (kartu su filialais – „Amazon“ arba „mes“). Prašome perskaityti 

šią Amazon.co.uk „Kindle“ licencinę sutartį ir naudojimo sąlygas, Amazon.co.uk privatumo dokumentą, kurį 

rasite www.amazon.co.uk/privacy, bei kitas galiojančias taisykles, nuostatas ir sąlygas, kurios publikuojamos 

Amazon.co.uk svetainėje arba „Kindle“ parduotuvėje (bendrai vadinama „Sutartis“) prieš naudojant „Kindle“ 

įrenginį arba bet kokią skaitymo programą ar skaitmeninį turinį. Naudodamiesi „Kindle“, bet kokia skaitymo 

programa ar bet kokiu skaitmeniniu turiniu, jūs sutinkate laikytis šios sutarties sąlygų. Jei nesutinkate su šios 

sutarties sąlygomis, tada negalėsite naudotis „Kindle“ įrenginiu, jokia skaitymo programa ir jokiu skaitmeniniu 

turiniu ar paslauga; galėsite grąţinti „Kindle“ prietaisą, uţ kurį bus kompensuojamos išlaidos pagal galiojančią 

grąţinimo tvarką. 

 

**Amazon.com klientai turėtų vadovautis Amazon.com „Kindle“ licencine sutartimi ir naudojimo sąlygomis, 

kurios pateikiamos sekančiai „AMAZON.COM KINDLE LICENCINĖ SUTARTIS IR NAUDOJIMO 

TERMINAI*“.  

 

Šios sutarties tikslais: 

 

„Turinio tiekėjas“ reiškia šalį, kuri siūlo skaitmeninį turinį „Kindle“ parduotuvėje, o ta šalis gali būti mes arba 

trečia šalis. 

 

„Skaitmeninis turinys“ reiškia tokį suskaitmenintą elektroninį turinį, kaip knygos, laikraščiai, ţurnalai, 

dienraščiai, internetiniai dienoraščiai, RSS pranešimai, ţaidimai bei kitas statinis ir interaktyvus elektroninis 

turinys. 

 

„Kindle“ reiškia nešiojamą elektroninį skaitymo prietaisą 

 

„Kindle parduotuvė“ reiškia prekybos vietą, kurioje galite įsigyti skaitmeninio turinio arba kitų prekių, kurias 

mes arba trečios šalys parduoda, be to taip pat čia galite tvarkyti savo skaitmeninį turinį ir paskyros nustatymus.  

 

„Kitas įrenginys“ reiškia kompiuterį arba įrenginį, kuris nepriskiriamas prie „Kindle“, tačiau su kuriuo turite 

teisę naudoti skaitymo programą. 

 

„Periodika“ – skaitmeninis turinys, kuris jums pateikiamas prenumeratos principu, kaip elektroniniai laikraščiai, 

ţurnalai, dienraščiai, internetiniai dienoraščiai ir kitas prenumeruojamas turinys. 

 

„Skaitymo programa“ yra tokia programa (įskaitant tos programos atnaujinimus/patobulinimus), kuri 

naudojama, kad vartotojai galėtų įsigyti, atsisiųsti, naršyti ir/arba perţiūrėti skaitmeninį turinį su kitais 

įrenginiais. 

 

„Paslauga“ – belaidė jungtis, kuri suteikiama „Kindle“ vartotojams, skaitmeninio turinio parūpinimas, programa 

ir pagalba bei kitos paslaugos, teikiamos „Kindle“ ir skaitymo programos vartotojams, ir taip pat terminai ir 

sąlygos, pagal kurias suteikiamos minėtos paslaugos. 

 

„Programa“ reiškia skaitymo programas ir visas kitas „Kindle“ programas (įskaitant tos programos 

atnaujinimus/patobulinimus) bei bet kokią susijusią dokumentaciją, kuri jums pateikiama. 
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Skaitmeninis turinys 
 

Skaitmeninio turinio naudojimas. Jums atsisiuntus skaitmeninį turinį ir sumokėjus nustatytą sumą (įskaitant 

galiojančius mokesčius), turinio tiekėjas suteikia jums teisę tokį skaitmeninį turinį ţiūrėti, naudoti, rodyti 

neribotą kartų skaičių, tačiau tik su „Kindle“ arba skaitymo programa, kuri yra leistina kaip paslaugos dalis, tik 

su tokiu kiekiu „Kindle“ įrenginių ar kitų įrenginių, kiek yra nurodytų „Kindle“ parduotuvėje, ir tik grynai 

asmeninėms reikmėms ir nekomercinei veiklai. Jei kitaip nenurodoma, skaitmeniniam turiniui suteikiama 

licencija, tačiau jo turinio tiekėjas jums neparduoda. Turinio tiekėjas gali paskelbti papildomas sąlygas 

skaitmeniniam turiniui „Kindle“ parduotuvėje. Šios sąlygos taip pat bus galiojančios, tačiau konflikto atveju 

pirmoje vietoje bus vadovaujamasi šia sutartimi. Tam tikro skaitmeninio turinio, kaip periodikos, gali ir nebūti 

galima įsigyti, jei naudojatės skaitymo programomis. 

 

Apribojimai. Jei kitaip aiškiai nenurodoma, jūs negalite parduoti, nuomoti, platinti, transliuoti, sublicencijuoti 

arba kitaip priskirti bet kokių kitų teisių į skaitmeninį turinį arba bet kokią jo dalį trečiajai šaliai, ir jums 

draudţiama pašalinti ar keisti pranešimus apie nuosavybės teises arba antraštes, skirtas skaitmeniniam turiniui. 

Taip pat jūs negalite ignoruoti, keisti, įsilauţti arba apeiti saugos funkcijų, kurios saugo skaitmeninį turinį.  

 

Periodika. Jūs galite atšaukti periodinių leidinių prenumeratą, kaip tai leidţiama pagal „Kindle“ parduotuvės 

atšaukimo tvarką. Mes savo nuoţiūra galime atšaukti prenumeratą, pavyzdţiui, jeigu periodinis leidinys 

nebeegzistuoja. Jeigu prieš pasibaigiant terminui nutraukiame prenumeratą, tuomet grąţiname proporcingai 

apskaičiuotą sumą uţ likusį prenumeratos laiką. Pasiliekame teisę kartas nuo karto keisti prenumeratos sąlygas 

ir mokesčius, kurie įsigalioja nuo naujojo prenumeratos termino.  

 

Belaidė jungtis 
 

Belaidės jungties naudojimas. „Kindle“ įrenginyje naudojama belaidė jungtis, kad galėtumėte įsigyti ir atsiųsti 

skaitmeninio turinio iš „Kindle“ parduotuvės. Paprastai mūsų įmonė jūsų neapmokestina uţ belaidţio ryšio 

naudojimą. „Kindle“ gali naudoti belaidţią jungtį, kad galėtumėte naudotis kitomis paslaugomis, uţ kurias gali 

tekti mokėti mokestį, kaip uţ asmeninių failų atsisiuntimą ir prenumeratas, jei esate kitoje šalyje. Mokesčiai ir 

tokių paslaugų sąlygos nurodomi „Kindle“ parduotuvėje, be to jie laikas nuo laiko gali keistis. Jei jūsų „Kindle“ 

įrenginys naudoja tokias trečių šalių paslaugas, kaip WI-FI prieigos taškai, tada trečia šalis gali jus apmokestinti 

uţ tokių paslaugų naudojimą. 

 

Jūsų elgesys. Galite naudotis mūsų teikiamu belaidţiu ryšiu tik paslaugos tikslais. Negalima naudotis belaidţia 

jungtimi kitiems tikslams.  

 

Prieinamumas. Jei jūsų „Kindle“ prietaisas yra tokioje vietovėje, kur neveikia belaidis ryšys, tada nebus 

galimybės naudotis tam tikromis arba visomis paslaugomis. Mes nesame atsakingi, jei neveikia belaidis ryšys su 

„Kindle“ įrenginiu, arba jei paslauga veikia su trukdţiais. Tokie veiksniai, kuriems mes neturime įtakos 

(belaidţio ryšio tiekėjų pasikeitusios paslaugos arba sąlygos), gali įtakoti sąlygas arba aplinkybes, pagal kurias 

būtų uţtikrinamas belaidis ryšys, be to gali dėl to pasikeisti šios sąlygos arba atsirasti laikinų ar nuolatinių 

modifikacijų, arba visiškai gali nebūti galimybės naudoti su „Kindle“ belaidį ryšį.  
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Prietaisas ir programinė įranga 

 

Programinės įrangos naudojimas. Jūs galite naudoti programinę įrangą tik su „Kindle“ arba su kitu įrenginiu, 

jei jis turi skaitymo programą. Jūs negalite atskirti pavienio programinės įrangos elemento ir panaudoti jo kitam 

prietaisui arba kompiuteriui, negalite perkelti jo, kad galėtumėte panaudoti kitame prietaise ar kompiuteryje 

arba panaudoti jį ar jo dalį tinkle, negalite parduoti, išnuomoti, paskolinti, platinti arba sublicencijuoti arba 

kitaip priskirti kokių nors teisių į visą programinę įrangą arba jos dalį. Papildomos sąlygos taikomos tam 

tikroms arba trečių šalių programoms ar medţiagai, naudojamai su „Kindle“, o konflikto atveju bus 

atsiţvelgiama į jas ir šią sutartį. Daugiau informacijos rasite „Kindle Settings“ meniu dalies „Legal“ skyriuje. 

 

Automatiniai atnaujinimai. Kad jūsų programinė įranga būtų kuo naujesnė, „Amazon“ gali automatiškai 

atsiųsti į jūsų „Kindle“ ar kitą įrenginį programos atnaujinimų/patobulinimų. 

 

Jokios atvirkštinės inţinerijos, dekompiliavimo, išmontavimo arba sistemos pergudravimų. Negalite nei 

pilnai, nei dalinai (i) keisti, uţsiimti atvirkštine inţinerija, išmontuoti „Kindle“ prietaiso arba programinės 

įrangos, (ii) pilnai arba dalinai dekompiliuoti programinę įrangą (išskyrus tuos atvejus, kai tokia teisė yra 

suteikiama arba ji nėra įstatymo ribojama, be to tik tada, kai buvo atsiklausta „Amazon“ konkretaus leidimo ir 

buvo gautas atsakymas), arba (iii) kurti bet kokius išvestinius darbus iš programinės įrangos, arba apeiti, keisti, 

panaikinti arba sugadinti ar pergudrauti bet kokias funkcijas ar apsaugas, kurios priklauso „Kindle“ įrenginiui ar 

programinei įrangai arba bet kokiems mechanizmams, operatyviai susijusiems su programine įranga, 

pavyzdţiui, išplečiant ar pakeičiant „Kindle“ arba programinės įrangos bet kokią skaitmeninių teisų valdymo 

funkciją. 

 

Bendrai 
 

Įstatymų laikymasis ir teisių rezervacija. Naudosite „Kindle“ prietaisą, programinę įrangą, paslaugą ir 

skaitmeninį turinį nepaţeidţiant jokių galiojančių įstatymų. Nei parduodant ar perleidţiant jums „Kindle“ 

įrenginį, nei suteikiant jums programinės įrangos ar skaitmeninio turinio licenciją nesuteikiama jums įgaliojimų 

arba nuosavybės teisių į bet kokį intelektinį turtą, kuris priklauso „Amazon“ arba jos tiekėjams, arba kitiems 

turinio tiekėjams. Visos licencijos yra neišskirtinės, o bet kokios teisės, jei jos aiškiai nenurodomos sutartyje, 

paliekamos „Amazon“ įmonei arba kitiems turinio tiekėjams.  

 

Eksporto taisyklės. Jūs laikysitės visų galiojančių eksportavimo ir pereksportavimo taisyklių bei apribojimų ir 

neperleisite, neskatinsite, nepadėsite arba nesuteiksite teisės perleisti „Kindle“, skaitmeninio turinio arba 

programinės įrangos draudţiamai šaliai ar kitaip nepaţeidinėsite šių apribojimų ir nuostatų. 

 

Gaunama informacija. Programinė įranga pateiks „Amazon“ informaciją apie jūsų „Kindle“ prietaisą ir jo 

sąveiką su bevieliu ryšiu (t. y. kiek liko atminties, prietaiso naudojimo laiką, registracinius įrašus ir signalo 

stiprumą). Programinė įranga taip pat pateiks „Amazon“ organizacijai duomenis, susijusius su skaitmeniniu 

turiniu, esančiu jūsų „Kindle“ arba kituose įrenginiuose, bei jo panaudojimą (t. y. paskutinis skaitytas puslapis 

arba turinio archyvavimas). Pastabos, pasiţymėjimai, uţrašai, paryškintos vietos ar kitoks panašaus pobūdţio 

ţenklinimas, atliekamas „Kindle“ prietaise arba kitoje skaitymo programoje, taip pat kita informacija, kurią jūs 

pateikiate, gali būti kaupiama serveriuose, kurie gali būti įrengti kitoje šalyje, nei jūs gyvenate. Bet kokia 

informacija, kuri gauta iš jūsų, tvarkoma pagal Amazon.co.uk privatumo taisykles. Asmeninė informacija, 

perduotina į šalis, kurios nepriklauso Europos ekonominei zonai, jei to reikės, bus perduodama pagal 
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Amazon.co.uk privatumo taisykles, išdėstomas www.amazon.co.uk/privacy, bei tokiu būdu, kuris yra leistinas 

pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. 

 

Kitiems teikiama informacija. Jūs esate atsakingas uţ bet kokią kitiems teikiamą informaciją, kai naudojatės 

„Kindle“ arba skaitymo programa.  

 

Patentai. „Kindle“, programinė įranga ir paslauga ir/arba metodai, naudojami kartu su minėtomis sistemomis, 

gali būti uţpatentuoti vienu arba keliais patentais arba dėl jų gali būti pateiktos patentinės paraiškos.  

 

Paslaugos pasikeitimai. Galime pilnai arba dalinai keisti, sustabdyti arba nutraukti paslaugos tiekimą bet 

kuriuo metu. 

 

Sutarties nutraukimas. Jūsų teisės pagal šią sutartį savaime nustos galiojusios, jeigu neįvykdysite bet kurios 

šios sutarties sąlygos. Esant tokiam sutarties nutraukimui jūs privalote nustoti naudotis programine įranga. 

„Amazon“ gali tuojau pat atšaukti jūsų prieigą prie paslaugos arba skaitmeninio turinio ir negrąţinti įmokų. Jei 

„Amazon“ organizacija primygtinai nereikalauja arba neverčia jūsų laikytis šios sutarties, tai nereiškia, kad ji 

atsisako kokių nors savo teisių.  

 

Atsakomybės išimtys. „AMAZON“ NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŢ: (A) NUOSTOLIUS, KURIŲ 

PAGRĮSTAI NEGALĖJOTE NUMATYTI JŪS IR „AMAZON“ TUO METU, KAI PIRKOTE „KINDLE“, 

SKAITMENINĮ TURINĮ ARBA PROGRAMINĖ ĮRANGĄ (JEI TAIKYTINA); (B) NUOSTOLIUS, KURIE 

PATIRTI NE DĖL „AMAZON“ ORGANIZACIJOS PAŢEIDIMŲ IR NUSIŢENGIMŲ; IR (C) BET KOKIUS 

VERSLO NUOSTOLIUS AR KITOKIUS NUOSTOLIUS, KURIE SUSIDARĖ DĖL BET KOKIO 

NEKOMERCINIO NAUDOJIMOSI PASLAUGA, „KINDLE“ ĮRENGINIU, „KINDLE“ PARDUOTUVĖ, 

SKAITMENINIU TURINIU ARBA PROGRAMINE ĮRANGA, ARBA DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI 

„KINDLE“ ĮRENGINIU, „KINDLE“ PARDUOTUVĖ, SKAITMENINIU TURINIU AR PROGRAMINE 

ĮRANGA TOKIU BŪDU, KURIS DRAUDŢIAMAS PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ. DĖL NUOSTOLIŲ, KURIE 

NĖRA NURODYTI KAIP IŠIMTIS KĄ TIK IŠDĖSTYTOJE SĄLYGOJE, „AMAZON“ ORGANIZACIJOS 

ATSAKOMYBĖ SUTEIKTI JUMS KOMPENSACIJĄ (NEPAISANT JŪSŲ TEISIŲ Į REMONTĄ, 

PRIETAISO PAKEITIMĄ Į NAUJĄ ARBA PINIGŲ GRĄŢINIMĄ PAGAL „AMAZON“ GARANTIJĄ 

ARBA PAGAL JŪSŲ STATUTINES TEISES) BUS APRIBOJAMA IKI TRIJŲ ŠIMTŲ SVARŲ (GBP). ŠIS 

PARAGRAFAS NEKEIČIA JŪSŲ STATUTINIŲ KAIP VARTOTOJO TEISIŲ ARBA BET KOKIOS 

ATSAKOMYBĖS DĖL MIRTIES, ASMENINIŲ SUŢEIDIMŲ AR APGAVYSČIŲ. 

 

Valdantysis įstatymas. Didţiosios Liuksemburgo Hercogystės įstatymai, nepaisant įstatymų konflikto principų, 

bus taikomi šiai sutarčiai ir bet kokiems bet kokio pobūdţio ginčams, kurie gali kilti tarp jūsų ir „Amazon“. 

 

Ginčai. Bet kokie nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties, bus nagrinėjami Liuksemburgo miesto jurisdikcinės 

apygardos teismuose, o jūs privalote sutikti su šia neišskirtine jurisdikcija bei tokiuose teismuose dalyvauti.  

 

JAV vyriausybės teisės. Programinė įranga, paslauga ir skaitmeninis turinys įvardijami JAV vyriausybėje kaip 

„komerciniai objektai“, „komercinė kompiuterinė programa“, „komercinės kompiuterinės programos 

dokumentacija“ ir „techniniai duomenys“, remiantis JAV federalinėmis prekybos nuostatomis ir JAV gynybos 

federalinių prekybos nuostatų priedu, o taikomos tos teisės ir apribojimai, kurie įprastai yra numatyti 

galutiniams vartotojams. 

 



 

 

„KINDLE“ NAUDOTOJO GIDAS  Priedas B · 19 

 

Pilna sutartis ir atskiriamumas. Šis dokumentas yra pilna sutartis tarp mūsų ir jūsų dėl „Kindle“ įrenginio, 

skaitmeninio turinio, programinės įrangos ir paslaugos, be to ji apima visas šiuo tikslu anksčiau minėtas 

sąvokas. Jeigu bet kuri šios sutarties sąlyga arba reikalavimas bus pripaţintas negaliojančiu, niekiniu arba dėl 

kokios nors prieţasties neturinčiu ieškinės galios, tuomet ta dalis bus atskirta ir neturės įtakos likusių sąlygų ir 

reikalavimų galiojimui bei įvykdomumui. 

 

Pataisos. Mes galime pakeisti bet kurią šios sutarties sąlygą savo pačių nuoţiūra, jei išsiunčiame tas pataisytas 

sąlygas į „Kindle” parduotuvę arba paskelbiame Amazon.co.uk svetainėje. 

 

Kontaktinė informacija. Kilus klausimams, susijusiems su šia sutartimi, prašome kreiptis į „Amazon“ 

organizaciją adresu „Amazon EU Sarl“, 5 Rue Plaetis, L-2338, Liuksemburgas (Liuks. reg. Nr. B 101818, 

akcijinis kapitalas - €37500, prekybos įgaliojimo Nr. 104408) arba el. paštu: ukkindleterms@amazon.co.uk. 

 

Siekdami pagalbos dėl „Kindle“ įrenginio, skaitymo programos, paslaugos arba norėdami išspręsti kitus 

sunkumus, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių el. paštu: kindle-cs-support@amazon.co.uk arba telefonu 

0800 496 1081. 

(Sutarties pabaiga) 

 

 

 

VIENERIŲ METŲ RIBOTA GARANTIJA 
 

Šią garantiją „Kindle“ prietaisui („Prietaisui“) suteikia „Amazon Fulfillment Services, Inc.“, 410 Terry Ave. 

North, Seattle, WA 98109-5210, Jungtinės Valstijos. Jei šį įrenginį įsigijote Jungtinėje Karalystėje, tada 

garantiją suteikia „Amazon EU S.à r.l.“, 5, rue Plaetis, L-2338 Liuksemburgas (Liuks. reg. Nr. B 101818, 

akcinis kapitalas - €37500, prekybos įgaliojimo Nr. 104408). Šios garantijos tiekėjas kartais įvardijamas šiame 

dokumente kaip „mes“. 

 

Vienų metų garantija nuo įsigijimo dienos prietaisui suteikiama dėl naudojamų medţiagų defekto ir gamybinių 

klaidų, kai klientas tuo prietaisu naudojasi įprastomis sąlygomis. Per šį garantinį laikotarpį atsiradus defektui ir 

jums grąţinant prietaisą pagal instrukcijas, mes savo nuoţiūra ir laikydamiesi įstatymų arba (i) suremontuojame 

prietaisą, naudodami naujas ar pataisytas dalis, arba (ii) pakeičiame prietaisą nauju ar suremontuotu, arba (iii) 

grąţiname jums visus arba dalį uţ prietaisą sumokėtų pinigų. Ši ribotos atsakomybės garantija taikoma bet 

kokiam remontui, atsarginės dalies pakeitimui arba prietaiso pakeitimui viso likusio originalaus garantinio 

aptarnavimo laikotarpiu arba devyniasdešimčiai dienų, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Visos 

pakeistos dalys ir prietaisai, dėl kurių yra grąţinami pinigai, tampa mūsų nuosavybe. Ši ribotos atsakomybės 

garantija taikoma tik prietaiso techninės įrangos komponentams, kurie sugedo ne per nelaimingą atsitikimą arba 

atsirado ne dėl netaisyklingo naudojimo, neprieţiūros, gaisro arba kitų išorinių prieţasčių, keitimų, remonto 

arba komercinio naudojimo.  

 

Instrukcijos. Dėl tikslių instrukcijų, kaip pasinaudoti prietaiso garantinio aptarnavimo paslaugomis: 

 

Prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių naudojant tą kontaktinę informaciją, kuri pateikta šiame gide. 

Paprastai reikia prietaisą pristatyti arba jo originalioje pakuotėje arba panašioje apsauginėje pakuotėje tuo 
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adresu, kurį nurodė klientų aptarnavimo skyrius. Prieš pateikiant prietaisą garantiniam aptarnavimui, jūsų 

atsakomybėje yra išsisaugoti atsarginę bet kokios informacijos, programinės įrangos arba kitų duomenų kopiją, 

kuriuos laikėte savo prietaise. Yra tikimybė, kad duomenys, programinė įranga arba kita informacija išsitrins, 

kai remonto metu bus performatuojama atmintinė, o mes negalėsime prisiimti atsakomybės uţ bet kokius jūsų 

nuostolius.  

 

Apribojimai. TIEK, KIEK LEIDŢIA ĮSTATYMAS, GARANTIJA IR PRIEMONĖS, KURIOS ČIA 

IŠDĖSTOMOS, YRA IŠSKIRTINĖS IR TURI PIRMENYBĘ PRIEŠ KITAS GARANTIJAS AR 

PRIEMONES, TODĖL MES TIKSLINGAI NESIVADOVAUJAME VISOMIS STATUTINĖMIS ARBA 

NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, PERKAMUMO ARBA 

TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS GARANTIJA IR GARANTIJA PRIEŠ NEPASTEBIMUS 

ARBA LATENTINIUS DEFEKTUS. JEIGU TEISIŠKAI NEGALIMA NEPRIPAŢINTI STATUTINĖS 

ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS, TUOMET, NEPERŢENGIANT ĮSTATYMŲ, VISOS GARANTIJOS 

APSIRIBOS ŠIOS KONKREČIOS RIBOTOS GARANTIJOS TRUKME IR REMONTO DARBAIS BEI 

SUGEDUSIŲ DALIŲ PAKEITIMU. 

 

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELAIDŢIA APRIBOTI TO, KIEK STATUTINĖ ARBA NUMANOMA 

GARANTIJA TURI TRUKTI, TODĖL PIRMIAU APRAŠYTAS APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI 

NETAIKOMAS. NEATSAKOME UŢ TIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS ARBA 

ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL GARANTIJOS PAŢEIDIMO ARBA 

VADOVAUJANTIS KITOMIS TEISINĖMIS TEORIJOMIS. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE ANKSČIAU 

MINĖTAS APRIBOJIMAS NETAIKOMAS IEŠKINIAMS, SUSIJUSIEMS SU MIRTIMI ARBA 

ASMENINĖMIS TRAUMOMIS, AR BET KOKIEMS STATUTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL 

TYČINIŲ ARBA IŠ DIDELIO APLAIDUMO NUSIŢENGIMŲ IR/ARBA NEVEIKSNUMO, TODĖL 

MINĖTA IŠIMTIS ARBA APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMAS. KAI KURIOS 

JURISDIKCIJOS NELAIDŢIA TAIKYTI IŠIMTIS ARBA APRIBOJIMUS DĖL TIESIOGINIŲ, 

ATSITIKTINIŲ ARBA ŠALUTINIŲ NUOSTOLIŲ, TODĖL ANKSČIAU APRAŠYTA IŠIMTIS ARBA 

APRIBOJIMAS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI. ŠIS „APRIBOJIMŲ“ SKYRIUS NETAIKOMAS 

KLIENTAMS IŠ JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR EUROPOS SĄJUNGOS. 

 

Ši ribota garantija suteikia jums tam tikras įstatymų numatytas teises. Jūs galite turėti papildomų teisių, kurios 

skiriasi, priklausomai nuo jurisdikcijos, tačiau ši ribota garantija toms teisėms neturi įtakos.  

 

Papildoma informacija 

Galite perţiūrėti išverstą į kitas kalbas „Kindle“ licencinę sutartį ir naudojimo sąlygas, vienų metų ribotą 

garantiją bei kitą informaciją apie „Kindle“ adresu http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

Jei įsigijote šį įrenginį Jungtinėje Karalystėje, papildomos informacijos apie „Kindle“ galite rasti 

http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions. 
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Pastabos dėl patentų 

 
Skaitytuvas „Kindle“ ir/arba metodai, naudojami kartu su prietaisu „Kindle“, gali būti uţpatentuoti vienu arba 

keliais patentais arba dėl jų gali būti pateiktos patentinės paraiškos.  

 

Garso dekodavimo technologijai „MPEG Layer-3“ yra suteikta „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“ licencija.  

 

Pastabos dėl autoriaus ir prekės ţenklo teisių  

 
„Amazon Kindle“ prietaiso programinė įranga, „Amazon Kindle Quick Start Guide“ ir „Amazon Kindle 

naudotojo gidas“ © 2004–2010 yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos antrinių bendrovių nuosavybė. Visos teisės 

saugomos. 

 

„1-CLICK“, „AMAZON“, „AMAZON.COM“ LOGOTIPAS, „AMAZONKINDLE“ LOGOTIPAS, 

„AMAZON KINDLE“, „AUDIBLE“, „KINDLE“, „MOBIPOCKET“, „WHISPERNET“ IR 

„WHISPERSYNC“ yra „Amazon.com, Inc.“ arba jos antrinių bendrovių prekių ţenklai.  

 

„Java“ ir visi „Java“ pagrindu sukurti prekių ţenklai ir logotipai yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekių ţenklai 

arba registruotieji prekių ţenklai JAV ir kitose šalyse.  

 

 

 „Vocalizer™ for Automotive“ © 2008, „Nuance Communications, Inc. Vocalizer™“ ir „Nuance®“ yra 

prekybiniai ţenklai arba registruoti prekybiniai ţenklai, priklausantys „Nuance Communications, Inc.“ ir/arba 

jos licencijuotojams, todėl naudojami pagal licenciją. 

PDF pagalbinės instrukcijos gimtąja kalba prieinamos per „Adobe® Reader®“ sistemą. 

 

 Naudojama „iType™“ technologija, priklausanti „Monotype Imaging Inc“. „Monotype“ yra prekybinis 

ţenklas, kuris priklauso „Monotype Imaging Inc.“. Jis uţregistruotas JAV patentų ir prekybos ţenklų biure, taip 

pat gali būti uţregistruotas tam tikrose jurisdikcijose. „Monotype® The Monotype Corporation“. 

 

Visi kiti firminiai ţenklai, produktų, įmonių pavadinimai, prekių ir paslaugų ţenklai yra atitinkamų savininkų 

nuosavybė.  

 


