
Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang – Model D00801 

Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler 

Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug for at undgå 
kvæstelser.  

 

 ADVARSEL! HVIS DU IKKE FØLGER DISSE SIKKERHEDSANVISNINGER, 
KAN DET MEDFØRE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDEN KVÆSTELSE 
ELLER BESKADIGELSE.  

 

Vedligeholdelse af din Kindle 

Du må ikke bruge din Kindle eller tilbehøret hertil i regnvejr eller nær håndvaske og andre 
våde områder. Pas på, du ikke spilder mad eller væske på din Kindle. Hvis din enhed bliver 
våd, skal du trække alle stik ud, slukke for den trådløse enhed (gå til Menu og vælg ”Sluk for 
trådløs”) og lade skærmen vende tilbage til pauseskærm. Vent, til enheden er helt tør, før du 
klikker på kontakten for at tænde for den igen. Du må ikke forsøge at tørre din Kindle ved 
hjælp af en ekstern varmekilde som f.eks. en mikrobølgeovn, ovn eller hårtørrer. Rengør 
skærmen med en blød klud. Pas på, du ikke tørrer skærmen med noget, der kan ridse den. Når 
du opbevarer din Kindle i en taske eller mappe, skal du beholde bogomslaget på, så du 
undgår at ridse den. 

Du må ikke udsætte din Kindle for ekstrem varme eller kulde. F.eks. må du ikke efterlade den 
i bagagerummet af din bil i frostvejr, eller når det er meget varmt. 

Eftersyn af din enhed 

Hvis din enhed skal efterses, må du kun gøre brug af personale, der er autoriseret af 
Amazon.com, ved at kontakte os via kundeservice.  

e-mail:  kindle-cs-support@amazon.com 

telefon:  I USA: 1-866-321-8851 (gratis) 

  Uden for USA: +1-206-266-0927 (underlagt gældende takster) 

Fejlagtigt eftersyn kan gøre garantien ugyldig. 

Batteri - sikkerhed 

Det genopladelige batteri i din Kindle må kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder. 
Hvis du vil vide mere om batterier, kan du gå til: http://www.amazon.com/kindleterms. 



Hovedtelefoner - sikkerhed 

Hvis du har lyden skruet højt op i længere perioder, kan det skade din hørelse. For at undgå 
dette kan du overveje følgende tips: 

1. Skru ned for lyden. 
2. Undgå at lytte uafbrudt i længere tid.  
3. Brug hovedtelefoner, der isolerer den ønskede lyd fra baggrundsstøj.  

Trådløs sikkerhed og overholdelse af regler 

Sluk for Amazon Whispernet i områder, hvor der ikke må bruges trådløst udstyr, og når det 
kan forårsage forstyrrelser eller fare. Vi har beskrevet nogle specifikke situationer nedenfor. 
Generelt skal du ikke bruge din Kindle, mens Whispernet er tændt på steder, hvor det ikke er 
tilladt at bruge mobilenheder. 

Sluk for trådløs, når du flyver 

For at undgå eventuel forstyrrelse af flysystemerne forlanger mange flyselskaber, inklusive 
den amerikanske flyadministration (U.S. Federal Aviation Administration), at du har fået 
tilladelse af et besætningsmedlem til at bruge den trådløse tjeneste på din enhed. Hvis du har 
slukket for den trådløse tjeneste, kan du benytte din Kindle til at læse, når et 
besætningsmedlem har godkendt brug af elektronisk udstyr. 

Vær forsigtig i nærheden af andet elektronisk udstyr 

Kindle danner, anvender og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke anvendes i 
henhold til vejledningen, forårsage skadelige forstyrrelser af radiokommunikation og 
elektronisk udstyr. Eksterne radiofrekvenssignaler kan påvirke forkert installerede eller 
utilstrækkeligt beskyttede elektroniske driftssystemer, underholdningssystemer og personligt 
medicinsk udstyr. Selvom det meste moderne, elektronisk udstyr er beskyttet mod eksterne 
radiofrekvenssignaler, skal du, hvis du er i tvivl, forhøre hos producenten. Hvad angår 
personligt medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere og høreapparater), skal du rådføre dig med 
din læge eller producenten for at fastslå, om det er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne 
radiofrekvenssignaler. 

Sådan kan du minimere forstyrrelser 

Hvis din Kindle forårsager skadelige forstyrrelser af radio- eller tv-modtagelsen (hvilket du 
kan finde ud af ved at tænde og slukke for din Kindle), kan du prøve at afhjælpe 
forstyrrelserne ved at gøre en eller flere af følgende foranstaltninger: Vend modtagerantennen 
til radioen eller fjernsynet i en anden retning, eller flyt den, øg afstanden mellem radioen eller 
fjernsynet og din Kindle, forbind udstyr og modtagere til forskellige stikkontakter, eller 
rådfør dig med radio- eller fjernsynsproducenten eller en erfaren radio-/tv-tekniker. 

Hold øje med skiltningen 

Visse steder kan radiofrekvenssignaler udgøre en fare. Det gælder f.eks. på sygehuse o.lign. 
samt byggepladser. Hvis du ikke er sikker, skal du kigge dig omkring for at se, om der er 
skilte, der angiver, at tovejs radioer eller mobiltelefoner skal slukkes. 



Eksponering for radiofrekvensenergi  

Din Kindle er beregnet og fremstillet til ikke at overstige emissionsgrænserne for eksponering 
for radiofrekvensenergi, som disse er fastsat af Federal Communications Commission (FCC) 
i USA og regulerende organer i EU eller andre lande. Oplysninger om din Kindle er 
registreret hos FCC og kan findes under Display Grant på http://www.fcc.gov/oet/ea/ efter at 
have fundet FCC-id'et på din Kindle, som findes på bagsiden af enheden. 

FCC-overensstemmelseserklæring 

Denne enhed opfylder kapitel 15 af FCC's bestemmelser. Betjeningen er underlagt følgende 
to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig forstyrrelse, og (2) denne enhed 
skal acceptere al modtaget forstyrrelse, inklusive forstyrrelse, som kan forårsage uønsket 
drift. 

Denne enhed er blevet afprøvet, og det er efterprøvet, at den overholder begrænsningerne for 
en digitalenhed i klasse B i overensstemmelse med kapital 15 af FCC's bestemmelser. Disse 
grænser er udviklet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i en 
boliginstallation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelse i en 
bestemt installation. 

Denne enhed opfylder FCC's retningslinjer om radiofrekvensemission og er certificeret af 
FCC i overensstemmelse med FCC’s id-nummer, der findes på bagsiden af enheden. 

Overensstemmelseserklæring 
 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 
1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Dato: 21. september 2009 

Vi, Amazon Fulfillment Services, Inc. beliggende 1200 12th Avenue South Suite 1200, 
Seattle WA, 98144-2734, erklærer at være eneansvarlig for, at produktet, kun i den afprøvede 
konfiguration som elektronisk skærmenhed med USB-opladerkabel: 

      Model:  D00801 
      Beskrivelse:  Elektronisk skærmenhed 

som denne erklæring relaterer til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller 
andre normative dokumenter: 

     ETSI EN 301 511V9.0.2    
     ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1  
     ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1 
     EN 60950-1:2006     
     EN 62311:2008  



Vi erklærer hermed, at det ovenfor nævnte produkt overholder alle essentielle krav i R&TTE-
direktivet (99/5/EF) og EMC-direktivet (2004/108/EF), der er udstedt af Europa-
Kommissionen. Proceduren for overensstemmelsesvurderingen, som der henvises til i Artikel 
10, og som er nærmere beskrevet i Bilag [II] af direktivet 1999/5/EF, er fulgt, hvad angår 
følgende artikler: 

R&TTE Artikel 3.1 (a) Sundhed og sikkerhed 
R&TTE Artikel 3.1 (b) Elektromagnetisk kompabilitet 
R&TTE Artikel 3.2 Effektiv udnyttelse af frekvensbånd 

 

Den tekniske dokumentation i forbindelse med ovenstående udstyr opbevares på følgende 
adresse: 

Amazon EU Sàrl, 
beliggende 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Hertugdømmet Luxembourg 

Autoriseret person: 

________________ 

Name:  Ian Freed 

Navn: Ian Freed 

Stilling: Vicedirektør 

Korrekt bortskaffelse/genbrug af Kindle 

I visse områder er der fastlagt regler for bortskaffelse af visse former for elektronisk udstyr. 
Sørg for, at du bortskaffer eller genbruger Kindle i overensstemmelse med lokal lovgivning 
og bestemmelser. Hvis du vil vide mere om at genbruge Kindle, kan du gå til: 

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

 

UL-certificeringsnummer 

UL-certificeringsnummeret for denne Kindle findes på bagsiden af enheden. 

Produktspecifikationer 

Modelnummer — Kindle DX med international trådløs adgang - D00801 



Skærm — 9,7 tommer diagonal, elektroforetisk skærm, 1200 x 824 pixel-opløsning, 150 
pixel pr. tomme, 16 niveauer af gråtoner. 

Size — 10.4 inches by 7.2 inches by 0.38 inches (264.5mm x 182mm x 9.7mm). 

Vægt — 535 g. 

Lager — 4 GB internt lager, ca. 3,3 GB tilgængelig for brugerne. 

Audio — 3,5 mm stereo-stik til hovedtelefoner, indbyggede stereohøjttalere. 

Effekt — AC-strømadapter og genopladeligt litiumpolymer-batteri. 

Forbindelse — HSDPA/GSM trådløst modem i Kindle DX med international trådløs adgang. 

Driftstemperatur — 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)  

Opbevaringstemperatur — -10 °C til 45 °C (14 °F to 113 °F). 

KINDLE LICENSAFTALE OG BRUGSBETINGELSER 

DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG 
DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE 
LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE SAMT ALLE REGLER OG 
POLITIKKER VEDRØRENDE KINDLE-ENHEDEN OG TJENESTER I FORBINDELSE 
MED ENHEDEN (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE REGLER ELLER 
BRUGSBETINGELSER, DER ER ANGIVET PÅ WEBSITET AMAZON.COM ELLER I 
KINDLE-BUTIKKEN SAMT AMAZON.COM’S ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF 
PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DU KAN FINDE PÅ 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (SAMLET KALDET "AFTALEN"), FØR DU TAGER 
KINDLE-ENHEDEN I BRUG. VED AT ANVENDE ENHEDEN, ACCEPTERER DU DE I 
DENNE AFTALE INDEHOLDTE VILKÅR. 

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DE I DENNE AFTALE INDEHOLDTE VILKÅR, KAN 
DU RETURNERE KINDLE-ENHEDEN OG DET DERTIL HØRENDE SOFTWARE (I 
DEN KOMPLETTE ORIGINALE EMBALLAGE, OG MED DE ORIGINALE 
MANUALER SAMT TILBEHØR) INDEN FOR TREDIVE (30) DAGE EFTER 
KØBSDATOEN FOR AT FÅ REFUNDERET KØBSPRISEN I OVERENSSTEMMELSE 
MED RETURPOLITIKKEN FOR KINDLE. 

Enheden og relaterede tjenester. Kindle-enheden ("Enheden") er en bærbar elektronisk 
boglæser, der bruger trådløs kommunikation til at sætte brugerne i stand til at købe, 
downloade, gennemse og læse bøger, aviser, blade, blogs og andre materialer – alt sammen 
underlagt de i Aftalen indeholdte vilkår og betingelser. "Tjeneste" betyder den trådløse 
kommunikation, tilvejebringelsen af digitalt indhold, software og support samt andre tjenester 
og support, som Amazon stiller til rådighed for brugere af Enheden.  

Trådløs kommunikation 



Generelt. Amazon stiller trådløs kommunikation gratis til rådighed for dig for visse typer køb 
af indhold og for at downloade tjenester til din Enhed. Du kan blive opkrævet et gebyr for din 
brug af andre tjenester til din Enhed. Dette gælder f.eks. webbrowsing og download af 
personlige filer, hvis du vælger at benytte dig af disse tjenester. Vi har en liste over aktuelle 
gebyrer for sådanne tjenester i Kindle-butikken. Amazon forbeholder sig ret til til enhver tid 
at opsige den trådløse kommunikation eller på anden vis ændre vilkårene for trådløs 
kommunikation, inklusive, men ikke begrænset til (a) begrænsning af antallet og størrelsen af 
datafiler, der kan overføres ved hjælp af trådløs kommunikation og (b) ændring af beløbet og 
de gældende vilkår for de gebyrer, der gælder for trådløs kommunikation. 

Dækning og afbrydelse af tjenesterne. Du accepterer, at hvis din Enhed befinder sig i et 
område uden tilgængelig trådløs kommunikation, kan du eventuelt ikke benytte dig af visse 
eller alle elementer af de trådløse tjenester. Vi er ikke ansvarlige for den manglende 
tilgængelighed af trådløse tjenester eller en evt. afbrydelse af den trådløse kommunikation. 

Din adfærd. Du samtykker i, at du kun anvender den trådløse kommunikation, som Amazon 
stiller til rådighed, i forbindelse med tjenester, som Amazon stiller til rådighed for Enheden. 
Du må ikke bruge den trådløse kommunikation til andre formål.  

Digitalt indhold 

Kindle-butikken. I Kindle-butikken kan du downloade, få vist og bruge diverse digitaliseret 
elektronisk indhold, såsom bøger, abonnementer på blade, aviser, tidsskrifter og andre 
publikationer, blogs, RSS-feeds og andet digitalt indhold som til enhver tid fastsættes af 
Amazon (individuelt og kollektivt kaldet "Digitalt indhold"). 

Brug af Digitalt indhold. Når du har betalt de (eventuelt) gældende gebyrer, som Amazon 
har fastsat, giver Amazon dig en ikke-eksklusiv ret til at opbevare en permanent kopi af det 
tilgængelige Digitale indhold og til at se, bruge og få vist sådant Digitalt indhold et 
ubegrænset antal gange og udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug. 
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet af Amazon, anses Digitalt indhold for at være givet 
i licens til dig af Amazon i henhold til denne Aftale. 

Begrænsninger. Medmindre andet specifikt er angivet, må du ikke sælge, udleje, lease, 
distribuere, udsende, give i underlicens eller på anden vis overdrage nogen form for rettighed 
til det Digitale indhold eller en del deraf til tredjemand, og du må ikke fjerne meddelelser 
eller mærkater om ejerskab fra det Digitale indhold. Desuden må du ikke opfordre til, hjælpe 
med eller autorisere andre til at omgå, ændre, undertrykke eller undgå sikkerhedsfunktioner, 
der beskytter det Digitale indhold. 

Abonnementer. Følgende gælder for Digitalt indhold, der stilles til din rådighed som en del 
af et abonnement, inklusive, men ikke begrænset til elektroniske aviser, blade, tidsskrifter og 
andre publikationer (samlet kaldet "Tidsskrifter"): (i) Du kan anmode om annullering af dit 
abonnement ved at følge vejledningen for annullering i Kindle-butikken, (ii) vi kan efter vort 
skøn opsige et abonnement uden varsel, f.eks. hvis et Tidsskrift ikke længere er tilgængeligt, 
(iii) hvis vi opsiger et abonnement, før dette ellers ville udløbe, giver vi dig en 
forholdsmæssig tilbagebetaling, (iv) vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre de for 
abonnementet gældende vilkår og gebyrer med virkning fra starten af næste 
abonnementsperiode, og (v) skatter og afgifter kan gælde for abonnementsgebyret og 
tillægges, hvis dette er relevant. 



Software 

Definitioner. Følgende vilkår gælder for Enheden og for (a) al software (og medierne, som 
denne software er distribueret fra), der tilhører Amazon eller tredjemand, og som er 
forinstalleret på Enheden på købstidspunktet eller det, som Amazon stiller til rådighed i form 
af opdateringer/opgraderinger af det forinstallerede software (samlet kaldet 
"Enhedssoftware", medmindre du samtykker i andre vilkår som del af en opdaterings-
/opgraderingsproces, og omfatter (b) al udskreven, online eller anden elektronisk 
dokumentation for sådan software ("Dokumentation"). I denne aftale betyder "Software" 
kollektivt Enhedssoftware og Dokumentation. 

Brug af Enhedssoftware. Du må kun bruge Enhedssoftwaren på Enheden. Du må ikke 
adskille individuelle komponenter fra Enhedssoftwaren for at bruge disse på en anden enhed 
eller computer, du må ikke overføre den til brug på en anden enhed eller bruge den eller dele 
deraf over et netværk, du må ikke helt eller delvist sælge, udleje, lease, udlåne, distribuere 
eller give i underlicens eller på anden måde overdrage nogen form for rettighed til Softwaren 
eller dele deraf. 

Ingen reverse engineering, dekompilering, afmontering eller omgåelse. Du må ikke og vil 
ikke opfordre til, hjælpe med eller autorisere andre til at ændre, foretage reverse engineering, 
dekompilering eller afmontering af Enheden eller Softwaren, hvad enten dette sker helt eller 
delvist, oprette afledte værker fra eller af Softwaren eller omgå, ændre, undertrykke eller 
manipulere eller undgå enhver funktion i eller beskyttelse af Enheden eller Softwaren eller 
enhver mekanisme, der driftsmæssigt er forbundet til Softwaren, inklusive, men ikke 
begrænset til at forstærke eller udskifte nogen form for funktionalitet til styring af de digitale 
rettigheder til Enheden eller Softwaren. 

Automatiske opdateringer. For at holde din Software opdateret kan Amazon automatisk 
udstyre din Enhed med opdateringer/opgraderinger af Softwaren. 

Eksportregler. Du samtykker i at overholde alle restriktioner og regler i forbindelse med 
eksport eller reeksport, som er fastsat af det amerikanske handelsministerium og andre 
amerikanske organer og myndigheder, og du samtykker i ikke at overdrage eller opfordre til, 
hjælpe med eller autorisere overdragelse af Softwaren til et ikke-tilladt land eller på anden vis 
handle i strid med sådanne restriktioner og regler. 

Statslige slutbrugere. Softwaren er en kommerciel vare (Commercial item), som dette 
begreb defineres i 48 C.F.R. § 2.101 (Code of Federal Regulations), og består af kommerciel 
computersoftware (Commercial Computer Software) og dokumentation til kommerciel 
computersoftware (Commercial Computer Software Documentation), som disse begreber 
anvendes i 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202 alt efter, hvad der finder 
anvendelse. I overensstemmelse med disse bestemmelser tildeles Softwaren i licens til 
amerikanske, statslige slutbrugere (a) kun som kommerciel vare og (b) kun med de 
rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i henhold til de i denne Aftale indeholdte 
vilkår og betingelser. 

Generelt 

Ingen ulovlig brug og forbehold af rettigheder. Du må ikke bruge Enheden, Tjenesten eller 
det Digitale indhold til ulovlige formål. Du accepterer, at der med salget af Enheden ikke 



overdrages nogen rettighed til eller ejerskab af nogen form for intellektuel ejendomsret til 
Amazon eller dennes leverandører. Enheden er givet i licens og ikke solgt, og sådan en licens 
er ikke-eksklusiv. 

Modtagne oplysninger. Enhedssoftwaren giver Amazon data om din Enhed og dens 
interaktion med Tjenesten (f.eks. tilgængelig hukommelse, rådighedstid, logfiler og 
signalstyrke) samt oplysninger i forbindelse med indholdet af Enheden og din brug af dette 
(f.eks. automatisk markering med bogmærke af den sidst læste side og slettelse af indhold på 
Enheden). Anmærkninger, bogmærker, notater, fremhævninger eller lignende markeringer, 
som du laver ved brug af Enheden, og andre oplysninger, du angiver, kan blive gemt på 
servere i USA. De oplysninger, vi modtager, er underlagt Amazon.com’s erklæring om 
beskyttelse af personlige oplysninger. 

Patenter. Enheden og/eller de metoder, der bruges i forbindelse med Enheden, kan være 
dækket af et eller flere patenter eller anmeldte patentansøgninger. 

Ændringer af Tjenesten. Amazon forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre, 
suspendere eller afbryde Tjenesten, og Amazon er ikke ansvarlig over for dig, hvis en sådan 
ret udøves. 

Ophør. Dine rettigheder i henhold til denne Aftale ophører automatisk uden varsel fra 
Amazon, hvis du ikke overholder de i Aftalen indeholdte vilkår. I tilfælde af sådant ophør 
skal du indstille al brug af Softwaren, og Amazon kan med omgående virkning inddrage din 
adgang til Tjenesten eller til Digitalt indhold uden at give dig varsel derom og uden at 
tilbagebetale eventuelle gebyrer. Hvis Amazon ikke insisterer på eller håndhæver, at du nøje 
overholder denne Aftale, betyder dette ikke, at der gives afkald på nogen af Amazons 
rettigheder. 

Ansvarsfraskrivelse. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT OG SAMTYKKER I, AT 
BRUG AF DENNE TJENESTE, ENHED, DIGITALT INDHOLD OG SOFTWARE 
UDELUKKENDE SKER FOR EGEN RISIKO. BORTSET FRA DEN ETÅRIGE 
BEGRÆNSEDE GARANTI TILVEJEBRINGES TJENESTEN, ENHEDEN, DET 
DIGITALE INDHOLD OG SOFTWAREN "SOM DE ER OG FOREFINDES " MED ALLE 
FEJL OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, OG AMAZON OG DENNES 
LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI, 
HVAD ENTEN DENNE MÅTTE VÆRE UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, 
INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTIER FOR 
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, 
UFORSTYRRET NYDELSE, SAMT STILTIENDE FORSIKRING OM IKKE AT 
KRÆNKE TREDJEMANDS RETTIGHEDER. INGEN MUNDTLIGE ELLER 
SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD, DER GIVES AF AMAZON ELLER EN 
AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR AMAZON, UDGØR EN GARANTI. 
LOVGIVNINGEN I VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE EN FRASKRIVELSE 
AF STILTIENDE GARANTIER. HVIS DENNE FORM FOR LOVGIVNING FINDER 
ANVENDELSE FOR DIG, GÆLDER VISSE ELLER ALLE OVENFOR ANFØRTE 
FRASKRIVELSER, UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE 
FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER. 

Ansvarsbegrænsning. I DET OMFANG DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, ER 
HVERKEN AMAZON ELLER DENNES LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE 



ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER 
FOR MISLIGHOLDELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE 
GARANTI, MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT 
ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, DER RELATERER TIL TJENESTEN, 
ENHEDEN, DET DIGITALE INDHOLD ELLER SOFTWAREN, INKLUSIVE, MEN 
IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF AVANCETAB, 
TABT FORTJENESTE, TABTE DATA ELLER BRUG AF ENHEDEN ELLER 
SOFTWAREN ELLER TILHØRENDE PRODUKTER, SELV HVIS AMAZON ER 
ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. AMAZONS SAMLEDE 
ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ER I ALLE TILFÆLDE BEGRÆNSET TIL 
DET BELØB, DER FAKTISK ER BETALT AF DIG FOR ENHEDEN. LOVGIVNINGEN I 
VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSEN ELLER 
BEGRÆNSNINGEN AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HVIS 
DENNE FORM FOR LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE FOR DIG, GÆLDER 
VISSE ELLER ALLE OVENFOR ANFØRTE UNDTAGELSER ELLER 
BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE 
RETTIGHEDER. 

Lovgivningen i Washington finder anvendelse. Uden hensyntagen til principperne om 
lovkonflikter reguleres denne Aftale og enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og Amazon, 
af lovgivningen i delstaten Washington. 

Tvister. ENHVER TVIST, DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ AF ELLER I 
FORBINDELSE MED DENNE AFTALE SKAL INDGIVES TIL FORTROLIG 
VOLDGIFT I SEATTLE, WASHINGTON, BORTSET FRA I DET OMFANG, DU PÅ 
NOGEN MÅDE HAR KRÆNKET ELLER TRUET MED AT KRÆNKE AMAZONS 
INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET, HVOR AMAZON KAN ANSØGE OM FORBUD 
ELLER ANDRE PASSENDE RETSMIDLER I STATSRETTEN ELLER 
FORBUNDSRETTEN I STATEN WASHINGTON, OG DU ACCEPTERER DEN 
EKSKLUSIVE JURISDIKTION OG DET EKSKLUSIVE VÆRNETING AF EN SÅDAN 
DOMSTOL. Voldgiftsrettens kendelse er bindende og kan vedtages og indføres i retsbogen 
ved enhver domstol i den kompetente jurisdiktion. I det bredeste omfang det i henhold til 
gældende lov er muligt, kan ingen voldgiftsbehandling slås sammen med en 
voldgiftsbehandling, der omfatter andre parter i henhold til denne Aftale, hvad enten dette 
måtte være gennem kollektiv voldgiftsbehandling eller på anden vis. 

Individualitet. Hvis et vilkår eller en betingelse i denne Aftale anses for at være ugyldig, 
uden retsvirkning eller ikke kan håndhæves, kan den del udskilles og påvirker således ikke 
noget resterende vilkårs eller nogen resterende betingelses gyldighed eller retskraft. 

Ændringer. Amazon forbeholder sig ret til udelukkende efter eget skøn at ændre vilkår i 
denne Aftale ved at angive de ændrede vilkår i Kindle-butikken eller på websitet 
Amazon.com. Din fortsatte brug af Enheden og softwaren efter ikrafttrædelsesdatoen for 
sådanne ændringer anses for at være dit samtykke i at være bundet af sådanne ændringer. 

Kontaktoplysninger. For anliggender angående denne Aftale kan du kontakte Amazon ved 
at skrive til Amazon.com, Att.: Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, 
Seattle, WA, 98144-2734. 

ETÅRIG BEGRÆNSET GARANTI 



Denne garanti stilles af Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite 1200, 
Seattle, WA, 98144-2734, USA, for Kindle-enheden ("Enheden"). 

Vi garanterer Enheden mod defekter i materialet og den håndværksmæssige kvalitet ved 
normal kundebrug i et år fra datoen for det originale detailkøb. Hvis en defekt måtte opstå i 
garantiperioden, og du følger vejledningen for at returnere Enheden, vil vi efter eget valg, og 
så vidt det er tilladt i henhold til gældende lov, enten (i) reparere Enheden ved at bruge enten 
nye eller renoverede reservedele, (ii) udskifte Enheden med en ny eller renoveret Enhed, eller 
(iii) refundere dig den samlede købspris eller en del af købsprisen for Enheden. 

Denne begrænsede garanti gælder for enhver reparation, reservedel eller udskiftet Enhed i 
resten af den originale garantiperiode eller i halvfems dage, alt efter hvilken periode der 
måtte være længst. Alle udskiftede dele og Enheder, der gives refusion for, tilhører derefter 
os. Denne begrænsede garanti gælder kun for hardware-komponenter i Enheden, der ikke er 
udsat for uheld, misbrug, forsømmelse, brand eller andre eksterne årsager, ændringer, 
reparationer eller kommerciel brug. 

Instruktioner Kontakt venligst kundeservice for specifik vejledning om, hvordan du får 
garantiservice til din Enhed: 

E-mail:  kindle-cs-support@amazon.com 

Telefon: I USA:  1-866-321-8851 (gratis) 
 
Uden for USA: +1-206-266-0927 (underlagt gældende takster) 

Generelt vil du skulle levere din Enhed enten i den originale emballage eller i tilsvarende 
beskyttende emballage til den adresse, som kundeservice angiver. Før du leverer din Enhed 
til garantiservice, er det dit ansvar at sikkerhedskopiere alle data, al software og andre 
materialer, du har gemt eller opbevaret på din Enhed. Det kan tænkes, at sådanne data, sådan 
software og andre materialer, går tabt eller bliver omformateret under eftersynet, og vi er ikke 
ansvarlige for et eventuelt sådant tab eller beskadigelse. 

Begrænsninger SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ER 
OVENSTÅENDE GARANTI OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET 
FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG RETSMIDLER, OG VI FRASKRIVER OS 
SPECIFIKT ALLE LOVBESTEMTE ELLER STILTIENDE GARANTIER, INKLUSIVE, 
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG MOD SKJULTE ELLER IBOENDE 
MANGLER. SÅFREMT VI IKKE RETMÆSSIGT KAN FRASKRIVE OS LOVMÆSSIGE 
ELLER STILTIENDE GARANTIER, SKAL ALLE SÅDANNE GARANTIER I DET 
OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV, BEGRÆNSES, HVAD ANGÅR VARIGHED, 
TIL VARIGHEDEN AF DENNE UDTRYKKELIGE, BEGRÆNSEDE GARANTI OG TIL 
REPARATIONS- ELLER UDSKIFTNINGSSERVICE SOM FASTSAT AF OS EFTER 
VORT EGET SKØN. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF, 
HVOR LÆNGE EN LOVMÆSSIG ELLER STILTIENDE GARANTI VARER, SÅ 
OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE FOR 
DIG. 



VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE OG HÆNDELIGE SKADER 
ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIEN 
ELLER I HENHOLD TIL ANDEN JURIDISK TEORI. I VISSE JURISDIKTIONER 
FINDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE ANVENDELSE VED 
ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE 
ELLER I FORBINDELSE MED ETHVERT LOVMÆSSIGT ANSVAR FOR 
FORSÆTLIGE ELLER GROFT UAGTSOMME HANDLINGER OG/ELLER 
UDELADELSER, HVORFOR OVENSTÅENDE UNDTAGELSE ELLER 
BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FINDER ANVENDELSE FOR DIG. VISSE 
JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UNDTAGELSE FRA ELLER BEGRÆNSNING AF 
DIREKTE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVORFOR 
OVENSTÅENDE UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FINDER 
ANVENDELSE FOR DIG. 

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan have yderligere 
rettigheder, der kan variere mellem de forskellige jurisdiktioner, og denne begrænsede garanti 
påvirker ikke sådanne rettigheder. 

Patentmeddelelser  

Kindle-enheden og/eller de metoder, der bruges i forbindelse med Kindle-enheden, kan være 
dækket af et eller flere patenter eller anmeldte patentansøgninger. 

MPEG Layer-3 audio afkodningsteknologi givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. 

Meddelelser om copyright og varemærker 

Amazon Kindle DX enhedssoftware, Amazon Kindle DX Quick Start Guide og Amazon 
Kindle DX User’s Guide © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. eller dets associerede 
selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. 

1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET OG WHISPERSYNC 
er varemærker tilhørende Amazon Technologies, Inc. eller dets associerede selskaber.  

Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 

 

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS er et varemærke eller 
registreret varemærke tilhørende ACCESS Co., Ltd. i Japan og andre lande. 



RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM og Nuance® er 
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. i USA 
og/eller andre lande. 

Native PDF-support via Adobe® Reader®-teknologi. 

Alle andre mærker, produktnavne, selskabsnavne, varemærker og servicemærker tilhører 
deres respektive ejere. 

Udgaver på andre sprog 

Du kan se en udgave af Kindle licensaftale og brugsbetingelser, etårig begrænset garanti og 
andre Kindle-oplysninger på andre sprog ved at klikke på følgende link: 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

 

 


