
 

   Amazon.com של KINDLE -ב **תנאי השימושהסכם הרישיון ו

    2011בר, ספטמ 28עדכון אחרון: 

לפני .  )"אנחנו"או  "Amazon"(עם שותפיה,   .Amazon Digital Services, Incזהו הסכם בינך לבין 
 Kindleשל זה הסכם רישיון אנא קרא כל יישום קריאה או תוכן דיגיטלי, באו  Kindle - השימוש ב

Amazon.com ,של  פרטיותהודעת הוכן את  ותנאי השימוש בו Amazon.com  בת: כתוב
www.amazon.com/privacy,  הרלבנטיים המפורסמים  הפרסוםמדיניות, ותנאי ה, האחריםואת הכללים

 כל יישוםב, Kindle-השימוש בבאמצעות  .)זה "הסכם" (ביחד, Kindleחנות באו   Amazon.comבאתר
ל את תנאי הסכם זה, אינך מקבאם   .של הסכם זהלתנאיו כל תוכן דיגיטלי, אתה מסכים להיות כפוף בקריאה, או 

 Kindle-הל להחזיר את ותוכ ,שירותבכל תוכן דיגיטלי או בכל יישום קריאה, ב, Kindle-ב להשתמש רשאיאינך 
   .הרלבנטיתבהתאם למדיניות ההחזרה כספי לקבלת החזר 

  

  :זה הסכםלמטרות 

; אנחנו או צד שלישית יכול להיו, אשר Kindleהכוונה לספק המציע תוכן דיגיטלי בחנות של  –"ספק תוכן" 
מוציא לאור של ל " היא"ספק תוכןהכוונה ב, Kindle- אולם, תוכן דיגיטלי אשר יועד לשמש כתוכן פעיל בחנות ה

  התוכן הדיגיטלי.
  

, כגון ספרים, עיתונים, Kindle-אשר הושג דרך חנות ה פירושו תוכן אלקטרוני דיגיטלי –"תוכן דיגיטלי" 
   .יםאו אינטראקטיבי סטטיים, משחקים, ועוד תכנים אלקטרוניים  RSS הזנות, מגזינים, כתבי עת, בלוגים

"Kindle "– מכשיר קריאה אלקטרוני נייד שלנו. פירושו  

, ביישום הקריאה ובאתר האינטרנט שלנו, דף הבית שניתן Kindle-בהכוונה לחנות שלנו  –" Kindle"חנות 
  .www.amazon.com/kindlestoreלמצוא בקישור: 

   .יישום קריאהשה להפעיל אתה מורואשר בו  Kindleשאינו פירושו מחשב או התקן אחר  –"התקנים אחרים" 

תוכן דיגיטלי העומד לרשותך על בסיס מנוי, כגון עיתונים, מגזינים, כתבי עת, בלוגים  פירושו –כתבי עת" "
   אלקטרוניים ותוכן אחר המבוסס על מנוי.

עדכונים/שדרוגים לתוכנה) זמינה המאפשרת למשתמשים לקנות, תוכנה (כולל כל פירושו  –"יישום קריאה" 
  .ריד, לגלוש ו/או שימוש בתוכן דיגיטלי על גבי התקן אחלהור

תוכן דיגיטלי, תוכנה, אספקת , Kindleפירושו הקישוריות האלחוטית שאנו מספקים למשתמשי  –"שירות" 
ולמשתמשים ביישום קריאה, בכפוף לתנאים האמורים  Kindleתמיכה ושירותים אחרים שאנו מספקים למשתמשי 

  .ירותים הנ"ל שאנו מספקיםשלגבי כל אחד מה לעיל

(כולל כל העדכונים/שדרוגים לתוכנה), וכל תיעוד משויך שאנחנו  Kindle-יישום קריאה וכל תוכנה ב –"תוכנה" 
  .מעמידים לרשותך

  

  תוכן דיגיטלי . 1

לאחר ההורדה של תוכן דיגיטלי ותשלום חיוב ישים (כולל מסים ישימים), ספק התוכן  .שימוש בתוכן דיגיטלי
ניק לך זכות לא בלעדית לצפות, להשתמש, ולהציג תוכן דיגיטלי זה מספר פעמים בלתי מוגבל, אך ורק על מע

Kindle על מספר ה סגרת השירות, אך ורקתר במוהכפי ש יישום קריאה או או- Kindles  או התקנים אחרים
דיגיטלי ניתן לך התוכן הת, אלא אם צוין אחר , אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי. Kindle-המפורטים בחנות ה

. ידיגיטלהתוכן עבור השימוש בתנאים נוספים  כלולהתוכן עשוי לספק  ברישיון, ולא במכירה, על ידי ספק התוכן.



 

תוכן דיגיטלי מסוים, כגון כתבי  .מונחים אלה יחולו גם, אבל הסכם זה יהווה הבסיס לפסיקה במקרה של סכסוך
  .יישום קריאהעת, אינו זמין דרך 

או  . אם לא צוין מפורשות אחרת, אסור למכור, להשכיר, להחכיר, להפיץ, לשדר,להעביר זכויות חוזההגבלות
, ואינך יכול להסיר או כלשהו לצד שלישי דיגיטלי, או כל חלק ממנולהקצות זכויות בכל דרך אחרת על התוכן ה

נך יכול לעקוף, לשנות, להפר, או לעקוף את בנוסף, אי .תוויות של התוכן הדיגיטלי לשנות כל הודעות קנייניות או
   .תכונות האבטחה המגנים על התוכן הדיגיטלי

בכל אנו רשאים להפסיק מנוי   Kindle.-. ניתן לבטל את המינוי כמצוין במדיניות הביטול שלנו בחנות הכתבי עת
שחושב לפי  החזר תקבל, תקופתולפני תום מסתיים במידה ומנוי   , למשל, אם כתבי העת אינם זמינים יותר.עת

תקופת השימוש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי ודמי המנוי מעת לעת, השינוי יכנס לתוקף 
  בתחילת התקופה הבאה של המנוי.

  

   קישוריות אלחוטית. 2
  

יד שלך משתמש בקישוריות אלחוטית על מנת לאפשר לך לקנות ולהור Kindle-השימוש בקישוריות אלחוטית. 
 Kindle-. באופן כללי, אין אנו גובים חיוב עבור שימוש  בקישוריות אלחוטית. הKindle-תוכן דיגיטלי מחנות ה

יכול להשתמש בקישוריות אלחוטית כדי ששירותים אחרים יהיו זמינים עבורך, אשר עבורם אנו עשויים לחייב 
התשלומים והתנאים עבור  .מדינה אחרתאותך בתשלום, כגון הורדת קובץ אישי ומנויים, כאשר אתה נמצא ב

 משתמששלך  Kindle-ה הפעלתאם  .ועשויים להשתנות מעת לעת Kindle -שירותים מסוג זה נמצאים בחנות ה
צד שלישי עשוי לחייב אותך עמלות עבור השימוש  ,Wi-Fi -עם שירותי צד שלישי, כגון נקודות גישה ל

  .בשירותים אלה
  

אינך  .שתמש בקישוריות אלחוטית שאנו מספקים אך ורק בהתאם לתנאי השירותהנך רשאי לה .ההתנהלות שלך
   רשאי להשתמש בקישוריות אלחוטית לכל מטרה אחרת.

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

שלך או כל אובדן  Kindle -ינותה של קישוריות אלחוטית לזמ- אין אנו אחראים על אי בשרות בחלקו או בכללותו.
) עשויים הקישוריותאירועים שאינם בשליטתנו (כגון שינויים בשירות או בתנאים על ידי ספקיות  שירות תואם.

להשפיע על תנאים או נסיבות שבהן אנו מספקים לך קישוריות אלחוטית ועלול לגרום לשינוי בתנאים אלה שינוי 
   .שלך Kindle-עבור ה קבוע, או אבדן קישוריות אלחוטיתזמני או 

   מכשיר ותוכנה. 3

אינך  .או באמצעות יישום קריאה במכשיר אחר Kindleאתה רשאי להשתמש בתוכנה רק על  השימוש בתוכנה.
רשאי להפריד כל רכיב בודד של התוכנה לשימוש במכשיר או מחשב אחר, לא ניתן להעביר אותו לשימוש 

, להחכיר ,, ואינך רשאי למכור, להשכירממנו, דרך רשת ו במחשב אחר או להשתמש בו, או כל חלקבמכשיר א
מונחים  .או להקצות כל זכויות של התוכנה במלואן או בחלקן להקצות על ידי חוזה משנה להשאיל, להפיץ, או

לשימוש בתוכנה  ילקבהבסיס העם הסכם זה, הם יהוו  סתירה, ובמקרה של התוכנהנוספים חלים על חלק של 
הקש כאן. למידע נוסף על תנאים , Amazonעל תנאים נוספים החילם על תוכנה של  לקבלת מידע נוסף .כזו

-ב) Settings menuעיין בסעיף משפטי בתפריט הגדרות (ת של צד שלישי, מסוימם על תוכנה ילהחנוספים 
Kindle .או בסעיף ההודעות של יישום הקריאה שלך  

 או התקן אחר Kindle-עשויה לספק אוטומטית לAmazon כדי לשמור על תוכנה עדכנית,  .ומטייםעדכונים אוט
   עדכונים / שדרוגים לתוכנה. שלך

לשנות, לבצע שינוי ינך רשאי א .איסור ביצוע שינוי הנדסי, הידור לאחור, פירוק, או עקוף של הטכנולוגיה
לבצע הידור של התוכנה כולה או ם במלואם או בחלקם, נה, בין אאו את התוכ Kindle-הנדסי, או לפרק את ה

חלקה (אלא במידה שאין אפשרות לשלול או להגביל זכות כזו על ידי החוק וגם אז רק לאחר שהוגשה בקשת רשות 
ליצור כל עבודות נגזרות מהתוכנה או של התוכנה, או לעקוף, לשנות,  או והתקבל סירוב), Amazon-מפורשת ל



 

 בהפעלתו או של התוכנה או כל מנגנון הקשור Kindle-הפונקציות או ההגנות של ה הפוך אתלפרק, לחבל או ל
  .Kindle-הרחבה או החלפה של כל תפקוד ניהול זכויות דיגיטלי של התוכנה או של ה לתוכנה, לדוגמה, על ידי

 

   כללי. 4

הדיגיטלי בהתאם ובתוכן , ותבשיר, בתוכנה, Kindle-. יש להשתמש בעמידה בדרישות החוק ושמירה על זכויות
, דיגיטלי, וגם לא מתן הרישיון של התוכנה או תוכן Kindle-עברה של ההאו ההמכירה לכל החוקים החלים. אין 

ספקי תוכן של או של ספקיה או  Amazonל כל זכויות הקניין הרוחני של עבעלות או זכות לך מעניקים 
או  Amazon-יות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לרישיונות הם לא בלעדיים וכל הזכוהכל  .אחרים

   ספקי תוכן אחרים.

  

עליך לציית לכל הגבלות והתקנות של יצוא ויצוא משני, ואסור לך להעביר, לעודד, לסייע, או לאשר  תקנות יצוא.
ל הגבלה או כ , התוכן הדיגיטלי או התוכנה למדינה אסורה בדרך זו או אחרת תוך הפרה שלKindle-את העברת ה

   תקנה כגון אלה.

שלך והאינטראקציה שלו עם השירות (כגון  Kindle- נתונים על ה Amazon-התוכנה תספק ל .מידע שהתקבל
גם מידע הקשור   Amazon-התוכנה תספק ל ).האיתותזיכרון פנוי, זמן הפעלה של המערכת, קבצי יומן, ועוצמת 

וכן לשימוש בו (כגון העמוד האחרון שקראת וארכיון תכנים  והתקנים אחרים שלך Kindleלתוכן הדיגיטלי על 
או יישום  Kindle-שביקרת). הסברים, סימניות, הערות, הדגשות, או סימנים דומים שתעשה על ידי שימוש ב

כל  קריאה שלך ומידע אחר שתספק עשויים להיות מאוחסנים בשרתים הממוקמים מחוץ למדינה שבה אתה חי.
  שניתן לקרוא בכתובת  Amazon.comכפוף להודעת הפרטיות שלמידע שאנו מקבלים 

www.amazon.com/privacy.  
כל  .או ביישום קריאה הוא באחריותך Kindleכל מידע שאתה מספק לאחרים באמצעות  .מידע שניתן לאחרים

שי, ולא יהיה מידע שתספק לצד שלישי יהיה כפוף להודעת הפרטיות או כל תנאי אחר אשר סופק על ידי הצד השלי
  .Amazon.comכפוף להודעת הפרטיות של 

  
, התוכנה, השירות ו/או אמצעים המשתמשים בשיתוף עם כל האמור לעיל, עשויים להיות Kindle-ה  .פטנטים

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

  .ות או להפסיק את השירות, כולו או בחלקו, בכל עתאנו יכולים לשנות, להשע .שינויים בשירות

זכויותיך, בכפוף להסכם זה, תבוטלנה אוטומטית אם לא תעמוד בתנאי כלשהו של  .סיום ההתקשרות
עשויה לבטל  Amazon-במקרה של סיום התקשרות מסוג זה, הינך חייב להפסיק כל שימוש בתוכנה, ו ההסכם.

לדרוש או  Amazonיכולת של - אי .כן הדיגיטלי, ללא החזר תשלום כלשהולאלתר את הגישה שלך לשירות או לתו
   לכפות אכיפה קפדנית של הסכם זה לא יהווה ויתור על זכויות כלשהן מצידה.

, בתוכן הדיגיטלי ובתוכנה הם באחריותך Kindle-, בחנות הKindle- השימוש בשירות, ב .הצהרה על כתב ויתור
, אף מידע בעל פה או בכתב או עצה שניתנה Kindle-וגבלת לשנה אחת עבור המעבר לתקופת האחריות המ .בלבד

-, חנות הKindle-אינו יוצר אחריות מעבר לשנה, והשירות, ה Amazonאו נציג מורשה של  Amazonעל ידי 
Kindle"עם כל מגרעותיהם ובלי אחריות כלשהי, ו , התוכן הדיגיטלי והתוכנה ניתנים בתנאים "כמות שהם -

Amazon ספקיה, מורשיה, וספקי תוכן אחרים מסירים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, כגון אחריות לגבי ,
תחומי  הפרה של זכויות צד שלישי. חוקים של- סחירות, התאמה למטרה מסוימת, דיוק, "מטרד ליחיד", וכן אי

ם עליך, אזי כל או חלק מכתב שיפוט מסוימים אינם מתירים ויתור על אחריות משתמעת. אם החוקים האלה חלי
   הויתור, החרגות או הגבלות לעיל לא חלים עליך, ואתה עלול לקבל זכויות נוספות.

  
, ספקיה, מורשיה, וספקי תוכן אחרים לא יהיו אחראים Amazonבמידה שהחוק אינו אוסר,  .הגבלת אחריות

זה, רשלנות, אחריות קפדנית, או כל כלפיך בגין נזקים מקריים או נגררים על הפרת כתב אחריות, הפרת חו
-, להתקנים אחרים, לחנות הKindle-תיאוריה משפטית אחרת, מפורשת או משתמעת, המיוחסת לשירות, ל



 

Kindle לתוכן הדיגיטלי, או לתוכנה, כגון נזקים כלשהם הנובעים מאובדן רווחים, הכנסה, נתונים, או שימוש ,
, בתוכן הדיגיטלי, או בתוכנה או בכל מוצר הקשור Kindle-ות הבחנ, , בהתקנים אחריםKindle-בשירות, ב

 Amazonבכל מקרה של חבות מצטברת של  יודעת על האפשרות של נזקים כאלה. Amazonלאלה, גם אם 
וספקי תוכן אחרים, בכפוף להסכם זה ביחס לתביעה הנוגעת לרכישתם של תכנים דיגיטליים, מוגבלת לסכום 

 -ים הדיגיטליים, לגבי כל תביעה אחרת, מוגבלת התביעה לסכום ששולם בפועל עבור הששולם בפועל עבור התכנ
Kindle.  .אם  החוקים בתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או נגררים

לך זכויות  חוקים אלה חלים עליך, כל או חלק מההחרגות וההגבלות האמורות לעיל לא יחולו עליך, וייתכן שיש
   נוספות.

החוקים של מדינת וושינגטון ארה"ב, מבלי להתייחס לעקרונות של סתירה בין החוקים, ינחו הסכם  החוק המנחה.
  .Amazonזה וכל מחלוקת מכל סוג שעלולה להתעורר בינך לבין 

 -חנות הבקריאה או היישום ב, Kindle -או תביעה המתייחסת בדרך כלשהי לשימוש בכל סכסוך  מחלוקות.
Kindle ,הופצה על ידי שסחורה או שירותים שנמכרה או לאו  שלךAmazon או באמצעות ה- Kindle , יישום

תביעות בבית  אתה יכול להגיש יוכרע על ידי בוררות, ולא בבית משפט, פרט לכך Kindle-הקריאה או חנות ה
חלים  הפדראליודין הבוררות  פדראליהמשפט לתביעות קטנות אם התביעה שלך עומדת בדרישות. חוק הבוררות 

  על הסכם זה.

עם זאת, בורר יכול לפסוק על  פסק בוררות מוגבלת.של  יתהמשפט הסקירהובבוררות אין שופט או חבר מושבעים 
בסיס פרטני את אותם נזקים או סעד כמו בית משפט (כולל צו מניעה, סעד הצהרתי או פיצויים המעוגנים בחוק), 

 כמו בית משפט. אלה בדיוק רישיון ותנאי שימוש האים של הסכם וחייב לעמוד בתנ

כדי להתחיל תהליך של בוררות ראשית עליך לשלוח מכתב בקשה לבוררות שבו אתה מתאר את התביעה שלך אל 
 ,Corporation Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304שלנו בכתובת:  םהסוכן הרשו

Tumwater, WA  98051. ) הבוררות תנוהל על ידי הארגון לבוררות של אמריקהAmerican Arbitration 
Association (AAA) :ובכפוף לחוקים שלו. ניתן לקרוא את חוקי הארגון באתר (www.adr.org  :או בטלפון

אותך נשפה . אנו AAA- . תשלום האגרה, דמי ניהול ועמלת הבורר יהיו כפופים לחוקים של ה1-800-778-7879
ת.כמו ודולר, אלא אם הבורר קובע כי התביעות טיפשי 10,000 -של פחות מ בהיקףתביעה עבור עמלות אלה על 

ת.  אתה רשאי וטיפשיא אם הבורר קובע כי התביעות לא תבקש שכר עו"ד ועלויות בבוררות אל Amazonכן, 
התבסס על ההגשות בכתב, או באופן אישי במחוז שבו אתה מתגורר או בדרך הטלפון,  תיערךלבחור שהבוררות 

  ל שני הצדדים.במקום אחר המקובל ע

בנפרד, מסכימים כי כל החלטה בהליך סכסוך יתנהל על בסיס פרטני ולא כתובענה ייצוגית,  Amazon-אתה ו
, בנפרד, Amazon-תביעה תתנהל בבית משפט ולא בבוררות, אתה והמאוחדת או מיוצגת. אם, מסיבה כלשהי, 

יחד, מסכימים כי אתה או אנחנו רשאים ב,  Amazon-אתה ו מוותרים על כל זכות למשפט עם חבר מושבעים.
  לאכוף הפרה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני.להגיש תביעה בבית משפט 

התוכנה, השירות, וכן התוכן הדיגיטלי ניתנים לממשלת ארה"ב כ"פריטים מסחריים",  זכויות ממשלת ארה"ב.
טכניים", כפי שמוגדרים בחוק תקנות הרכישה "תוכנת מחשב מסחרית", "תוכנת מחשב לתיעוד מסחרי", ו"נתונים 

הניתנות  הגבלותזכויות ואותן נספח תקנת הרכישה של משרד הביטחון הפדראלי, עם בבארה"ב והפדראליות 
   באופן נהוג למשתמשי קצה.

-זהו ההסכם המלא בינינו לבינך בנוגע ל, התוכנה על יםלח אשר כשהם נוספים תנאים למעט .הסכם מלא והפרדה
Kindle ,אם מונח או תנאי  והוא מבטל כל הבנות קודמות ביחס לנושא הנדון.ולשירות , לתוכנהתוכן הדיגיטלי, ל

ולא ישפיע  מופרד כלשהו בהסכם זה  ייחשב לא חוקי, מבוטל, או מכל סיבה בלתי ניתנת לאכיפה, אותו חלק ייחשב
  על תקפות ואפשרות האכיפה של כל מונח או תנאי נותר.

אנחנו יכולים לשנות כל תנאי מתנאי הסכם זה לפי שיקול דעתנו הבלעדי על ידי פרסום התנאים המתוקנים  תיקון.
לי, שירות, או , תוכן דיגיטאKindle-בהשימוש שך המ .Amazon.com או באתר האינטרנט Kindle-בחנות ה

   תיקון כזה. על ידי ך להיות מחויבכמתן הסכמתשל תיקון כזה מהווה  תוכנה לאחר המועד הקובע



 

קריאה, השירות או לפתרון בעיות אחרות, צור קשר עם השלך, יישום  Kindle-לעזרה עם ה.פרטים ליצירת קשר
שיחת   1-866-321-8851 או בטלפון:   kindle-cs-support@amazon.com שירות לקוחות באמצעות דוא"ל:

   .1-206-266-0927או למתקשרים מחוץ לארה"ב (בתשלום)  ,חינם למתקשרים מארה"ב

 .kindleterms@amazon.comבדוא"ל:  Amazonליצירת קשר בנוגע הסכם זה, אנא צור קשר עם 

  


