
Ważne informacje: Kindle DX z międzynarodową funkcją bezprzewodową – 
Model D00801  

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami 

Korzystaj z urządzenia w sposób odpowiedzialny. Przed zastosowaniem zapoznaj się z 
instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów.  

 

 UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA 
POWODUJE RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, A 
TAKŻE INNEGO URAZU NA CIELE LUB SZKODY.  

 

Utrzymanie Kindle 

Nie korzystaj z Kindle oraz akcesoriów urządzenia podczas deszczu, w pobliżu 
zlewozmywaków, umywalek i tym podobnych miejsc, w których panuje wilgoć. Uważaj, aby 
nie zabrudzić Kindle żywnością lub napojami. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, odłącz 
wszystkie przewody, wyłącz funkcję bezprzewodową (przejdź do Menu i zaznacz opcję Turn 
Wireless Off [Wyłącz funkcję bezprzewodową]), a następnie poczekaj, aż uruchomi się 
wygaszacz ekranu. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie i przesuń wyłącznik, aby 
uruchomić je ponownie. Nie próbuj suszyć Kindle przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła 
(mikrofalówki, piekarnika czy suszarki do włosów). Czyść ekran miękką ściereczką. 
Nie wycieraj ekranu środkami o właściwościach ściernych. Nosząc Kindle w torbie lub w 
teczce pamiętaj o zakładaniu ochronnego futerału, aby nie dopuścić do zarysowania 
urządzenia. 

Nie narażaj Kindle na działanie zbyt wysokich lub niskich temperatur. Np. nie zostawiaj 
urządzenia w bagażniku samochodowym, jeżeli temperatura spada poniżej zera lub podczas 
upałów. 

Serwisowanie urządzenia 

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy korzystać z pomocy wyłącznie autoryzowanego 
pracownika Amazon.com, kontaktując się z nami poprzez Dział Obsługi Klienta. 

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

tel.:   w USA: 1-866-321-8851 (numer bezpłatny) 

  poza USA: +1-206-266-0927 (połączenia płatne) 

Niewłaściwe serwisowanie urządzenia może powodować utratę gwarancji. 



Bezpieczeństwo baterii 

Baterie wielokrotnego ładowania umieszczone w Kindle może wymieniać wyłącznie 
pracownik autoryzowanego serwisu. Bardziej szczegółowe informacje na temat baterii 
znaleźć można na stronie internetowej http://www.amazon.com/kindleterms. 

Bezpieczeństwo korzystania ze słuchawek 

Długotrwałe słuchanie materiału odtwarzanego przez urządzenie przy wysokim poziomie 
głośności grozi pogorszeniem słuchu. Aby do tego nie dopuścić, przestrzegaj poniższych 
zaleceń: 

1. Zachowaj niski poziom głośności;  
2. Unikaj długotrwałego, nieprzerwanego słuchania oraz  
3. Korzystaj ze słuchawek, które pozwalają na odizolowanie sygnału dźwiękowego od 

szumu tła.  

Korzystanie z funkcji bezprzewodowej – bezpieczeństwo i zgodność z 
przepisami  

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

Odłącz sieć bezprzewodową w samolocie 

Aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom w pracy systemów wyposażenia samolotów, 
przepisy wielu organizacji lotniczych, w tym amerykańskiej Federalnej Administracji 
Lotnictwa wymagają uzyskania pozwolenia od jednego z członków załogi pokładowej na 
korzystanie z usług bezprzewodowych urządzenia. Jeżeli funkcja bezprzewodowa urządzenia 
jest wyłączona, z Kindle możesz korzystać do czytania po uzyskaniu od członka załogi 
pozwolenia na korzystanie z urządzenia elektronicznego. 

Zachowaj ostrożność w pobliżu innych urządzeń elektronicznych 

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



Aby maksymalnie ograniczyć zakłócenia 

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

Zwracaj uwagę na oznaczenia 

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

Narażenie na działanie fal radiowych 

Urządzenie Kindle zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby spełniało ono 
aktualnie obowiązujące normy dotyczące poziomu emisji energii fal radiowych, określone 
przez Federalną Komisję Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) oraz organy nadzorcze 
Unii Europejskiej i innych krajów. Informacje dotyczące Kindle znaleźć można w archiwum 
FCC i na stronie internetowej http://www.fcc.gov/oet/ea/ w punkcie Display Grant, wpisując 
w wyszukiwarce numer identyfikacyjny (FCC ID) urządzenia. Numer FCC ID umieszczony 
jest na odwrocie urządzenia. 

Deklaracja zgodności z wymogami FCC  

Urządzenie spełnia wymogi określone w części nr 15 przepisów FCC. Korzystanie z 
urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać 
szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym 
zakłócenia mogące wywoływać niepożądane skutki. 

Urządzenie zostało poddane badaniom, podczas których potwierdzono, iż spełnia wymogi 
ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z postanowieniami zawartymi w części 
nr 15 przepisów FCC. Wymogi określono, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony 
przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji urządzeń w budynkach 
mieszkalnych. Nie ma jednak gwarancji, iż w danym miejscu instalacji nie wystąpią 
zakłócenia. 

Urządzenie spełnia wymogi Wytycznych dot. emisji promieniowania o częstotliwości 
radiowej oraz posiada atest FCC, czego potwierdzeniem jest numer FCC ID umieszczony z 
tyłu urządzenia. 



Deklaracja Zgodności 
 

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

Seattle, WA    98144-2734 

Data: 21 września 2009 r. 

Amazon Fulfillment Services, Inc. z siedzibą przy 1200 12th Avenue South Suite 1200, 
Seattle WA 98144-2734 niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, iż niżej 
wymieniony produkt, w badanej konfiguracji elektronicznego urządzenia wyświetlającego 
wyłącznie z przewodem USB: 

      Model:  D00801 
      Opis:  Elektroniczne urządzenie wyświetlające  

którego dotyczy niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w niżej wymienionych 
normach i/lub innych dokumentach o charakterze normatywnym: 

     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  

Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymieniony produkt spełnia wszystkie zasadnicze 
wymogi określone w Dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych oraz końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych (R&TTE) (99/5/WE) oraz Dyrektywie w sprawie kompatybilności 
elektromagnetycznej (2004/108/WE) Komisji Wspólnoty Europejskiej. Procedura oceny 
zgodności, o której mowa w Art. 10 oraz która została opisana szczegółowo w Załączniku 
[II] Dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzona została w odniesieniu do następujących 
postanowień: 

   R&TTE Art. 3.1 (a) Bezpieczeństwo użytkowania 
   R&TTE Art. 3.1 (b) Kompatybilność elektromagnetyczna 

R&TTE Art. 3.2 Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości 

Dokumentacja techniczna dotycząca wyżej wymienionego urządzenia przechowywana jest 
w: 

Amazon EU Sàrl, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga 

Osoba upoważniona: 

 



Imię i nazwisko: Ian Freed 

Stanowisko: Wiceprezes 

Właściwa utylizacja Kindle 

W niektórych miejscach utylizacja określonych urządzeń elektronicznych podlega 
odpowiednim przepisom. Kindle należy oddawać do utylizacji lub ponownego przetworzenia 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami. Informacje dotyczące 
ponownego wykorzystania Kindle podane są na stronie intenernetowej: 

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

 

Numer atestu UL 

Numer atestu UL Kindle umieszczony jest na odwrocie urządzenia. 

Dane techniczne 

Numer modelu — Kindle DX z międzynarodową funkcją bezprzewodową - D00801 

Wyświetlacz — elektroforetyczny wyświetlacz 9.7”, rozdzielczość 1200 x 824 pikseli, 150 
pikseli na cal, 16-stopniowa skala szarości.  

Wymiary — 264,5 mm x 182 mm x 9,7 mm (10.4 cali x 7.2 cale na 0.38 cala). 

Masa — 535 g (18.9 uncji). 

Pamięć — pojemność pamięci wewnętrznej 4 GB, z ok. 3.3 GB dostępnymi dla 
użytkownika. 

Audio — słuchawki stereo z wtyczką 3,5 mm typu „jack”, wbudowane głośniki stereo. 

Zasilanie — adapter zasilania AC oraz bateria litowo-polimerowa wielokrotnego ładowania. 

Łączność — do modemu bezprzewodowego HSDPA/GSM w Kindle DX z międzynarodową 
funkcją bezprzewodową. 

Zakres temperatur roboczych — od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F). 

Zakres temperatur przechowywania — od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F). 



UMOWA LICENCYJNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA KINDLE 

NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A AMAZON 
DIGITAL SERVICES INC. (JEJ SPÓŁKAMI STOWARZYSZONYMI, DALEJ ZWANĄ 
"AMAZON"). PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA KINDLE PROSIMY O ZAPOZNANIE 
SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ I WARUNKAMI UŻYTKOWANIA ORAZ 
WSZYSTKIMI ZASADAMI I POLITYKĄ DLA URZĄDZENIA KINDLE ORAZ DLA 
USŁUG ZWIĄZANYCH Z URZĄDZENIEM (W TYM MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE 
WYŁĄCZNIE, ZE WSZELKIMI ZASADAMI I POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI 
UŻYTKOWANIA OPISANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ AMAZON.COM LUB 
W SKLEPIE KINDLE ORAZ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI PRYWATNOŚCI 
AMAZON.COM, KTÓRE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (ŁĄCZNIE ZWANYCH NINIEJSZĄ „UMOWĄ”). 
UŻYWAJĄC URZĄDZENIA POD NAZWĄ KINDLE UŻYTKOWNIK WYRAŻA 
ZGODĘ NA ZWIĄZANIE GO WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. 

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, MOŻE 
ZWRÓCIĆ URZĄDZENIE KINDLE I ZWIĄZANE Z NIM OPROGRAMOWANIE 
(WRAZ Z ORYGINALNYM OPAKOWANIEM, INSTRUKCJAMI I AKCESORIAMI) W 
CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY ZAKUPU UZYSKUJĄC ZWROT JEGO 
CENY ZAKUPU ZGODNIE Z POLITYKĄ DOTYCZĄCĄ ZWROTÓW KINDLE. 

Urządzenie i związane z nim usługi. Urządzenie pod nazwą Kindle (dalej zwane 
„Urządzeniem”) jest przenośnym elektronicznym urządzeniem czytającym, które 
wykorzystuje bezprzewodową łączność tak, by umożliwić użytkownikom dokonywanie 
zakupów, ściąganie, przeglądanie i czytanie książek, gazet, magazynów, blogów i innych 
materiałów, z zastrzeżeniem wszystkich warunków niniejszej Umowy. "Usługa" oznacza 
łączność bezprzewodową, dostarczanie treści cyfrowych, oprogramowania i wsparcia oraz 
inne usługi i wsparcie, które Amazon zapewnia użytkownikom Urządzenia. 

Łączność bezprzewodowa 

Postanowienia ogólne. Amazon gwarantuje użytkownikowi bezpłatną łączność 
bezprzewodową na dokonywanie zakupów konkretnych treści i usługi ściągania na 
Urządzenie. Jednakże użytkownik może zostać obciążony opłatą za wykorzystanie innych 
usług na Urządzeniu takich, jak przeglądanie stron w sieci i ściąganie osobistych plików, 
jeżeli postanowi wykorzystywać takie usługi. W Sklepie Kindle będziemy utrzymywali listę 
bieżących opłat za takie usługi. Amazon zastrzega sobie prawo do przerwania łączności 
bezprzewodowej w dowolnym czasie lub w inny sposób zmiany w dowolnym czasie 
warunków łączności bezprzewodowej, w tym między innymi (lecz nie wyłącznie) (a) poprzez 
ograniczenie liczby i rozmiarów plików danych, które mogą być przenoszone z 
wykorzystaniem łączności bezprzewodowej, oraz (b) zmianę kwoty i warunków stosujących 
się do bezprzewodowego otrzymywania usług. 

Pokrycie i przerwy w Usłudze. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli Urządzenie 
zostanie umieszczone w jakimkolwiek obszarze bez łączności bezprzewodowej, nie będzie 
mógł wykorzystywać niektórych lub wszystkich elementów usług bezprzewodowych. 
Amazon nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi bezprzewodowej ani za 
przerwy w łączności bezprzewodowej. 



Postępowanie Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na to,, że będzie wykorzystywał 
łączność bezprzewodową zapewnianą przez Amazon jedynie w związku z Usługami, które 
Amazon świadczy dla Urządzenia. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać łączności 
bezprzewodowej w żadnym innym celu. 

Treści cyfrowe 

Sklep Kindle. Sklep Kindle pozwala Użytkownikami na ściąganie, wyświetlanie i 
wykorzystanie na jego Urządzeniu różnorodnych elektronicznych i cyfrowych treści takich, 
jak książki, subskrypcje na czasopisma, gazety, dzienniki i inne czasopisma, blogi, źródła 
danych RSS i inne treści cyfrowe, określone w danym czasie przez Amazon (pojedynczo i 
łącznie zwane dalej „Treściami Cyfrowymi”). 

Wykorzystanie Treści Cyfrowych. Po dokonaniu płatności obowiązujących opłat 
ustalonych przez Amazon, Amazon przyznaje Użytkownikowi niewyłączne prawo do 
posiadania stałej kopii danych Treści Cyfrowych oraz do przeglądania, wykorzystywania i 
wyświetlania takich Treści Cyfrowych nieograniczoną ilość razy, jedynie na Urządzeniu lub 
za zgodą Amazon jako część Usługi i jedynie w celu wykorzystania przez siebie dla celów 
innych niż handlowe. Uznawać się będzie, że Treści Cyfrowe zostały objęte licencją dla 
Użytkownika przyznaną przez Amazon na mocy niniejszej Umowy, chyba że spółka Amazon 
wyraźnie określiła inaczej. 

Ograniczenia. Jeżeli konkretnie nie określono inaczej, Użytkownik nie jest uprawniony do 
sprzedaży, najmu, dzierżawy, dystrybucji, nadawania, udzielania sublicencji ani do innego 
dokonywania cesji jakichkolwiek praw do Treści Cyfrowych ani ich części na rzecz osoby 
trzeciej i nie może usuwać żadnych informacji zastrzeżonych ani etykiet znajdujących się na 
Treściach Cyfrowych. Ponadto Użytkownik nie może omijać, zmieniać, udaremniać działania 
lub obchodzić cech zabezpieczających, które chronią Treści Cyfrowe i nie będzie zachęcał 
żadnej innej osoby i nie będzie jej pomagał ani upoważniał jej do czynienia powyższego. 

Subskrypcje. Do Treści Cyfrowych udostępnionych Użytkownikowi na podstawie 
subskrypcji, w tym między innymi (lecz nie wyłącznie) do elektronicznych gazet, 
magazynów, dzienników i innych czasopism (łącznie zwanych dalej „Czasopismami”) 
zastosowanie znajdują poniższe postanowienia: (i) Użytkownik może żądać unieważnienia 
swojej subskrypcji postępując zgodnie z instrukcjami prowadzącymi do unieważnienia w 
Sklepie Kindle: (ii) Amazon może zakończyć subskrypcję Użytkownika według własnego 
uznania bez powiadamiania Użytkownika, na przykład jeżeli Czasopismo przestanie być 
dostępne; (iii) jeżeli Amazon zakończy subskrypcję przed końcem jej okresu obowiązywania, 
Amazon dokona proporcjonalnego zwrotu kosztów na rzecz Użytkownika; (iv) Amazon 
zastrzega sobie prawo zmiany warunków subskrypcji i zmiany opłat w terminie późniejszym, 
ze skutkiem od początku następnego okresu obowiązywania; oraz (v) opłaty subskrypcyjne 
mogą podlegać opodatkowaniu i jeżeli podatki takie będą obowiązywały, będą one dodawane 
do opłaty. 

Oprogramowanie 

Definicje. Do Urządzenia oraz do (a) całego oprogramowania Amazon lub osób trzecich 
(oraz nośników, na którym takie oprogramowanie podlega dystrybucji), które jest 
preinstalowane na Urządzeniu w momencie zakupu lub które Amazon zapewnia w formie 
uaktualnień/nowych wersji do preinstalowanego oprogramowania (łącznie zwanych dalej 



„Oprogramowaniem Urządzenia”); oraz (b) do wszelkiej drukowanej dokumentacji, 
dokumentacji on-line lub innej dokumentacji elektronicznej do takiego oprogramowania 
(„Dokumentacja”) znajdują zastosowanie poniższe warunki, chyba że Użytkownik wyraził 
zgodę na inne warunki w ramach procesu uaktualnienia/otrzymywania nowej wersji. Termin 
„Oprogramowanie” użyty w niniejszej Umowie oznacza łącznie Oprogramowanie 
Urządzenia i Dokumentację. 

Wykorzystanie Oprogramowania Urządzenia. Użytkownik może wykorzystywać 
Oprogramowanie Urządzenia jedynie na Urządzeniu. Użytkownik nie jest uprawniony do 
odłączania żadnego pojedynczego komponentu Oprogramowania Urządzenia do 
wykorzystania na innym urządzeniu lub komputerze, nie może przenosić go do 
wykorzystania na innym urządzeniu ani wykorzystywać go, ani jego części w sieci; nie może 
również sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, poddawać dystrybucji ani 
udzielać sublicencji ani w inny sposób cedować żadnych praw do Oprogramowania w całości 
ani w części. 

Zakaz stosowania inżynierii odwrotnej, dekompilacji, rozmontowywania i obejścia. 
Użytkownikowi nie wolno dokonywać zmian, stosować inżynierii odwrotnej, dekompilacji i 
rozmontowywania Urządzenia lub Oprogramowania w całości ani w części, tworzyć żadnych 
dzieł pochodnych względem Oprogramowania, obchodzić, modyfikować, udaremniać 
działania i ingerować oraz obchodzić jakichkolwiek funkcji i zabezpieczeń Urządzenia ani 
Oprogramowania, ani żadnego mechanizmu operacyjnie powiązanego z Oprogramowaniem, 
w tym między innymi (lecz nie wyłącznie) poprzez zwiększanie lub zastępowanie 
jakiejkolwiek funkcjonalności zarządzania prawami cyfrowymi Urządzenia lub 
Oprogramowania i Użytkownik nie będzie zachęcał żadnej innej osoby, ani pomagał jej ani 
upoważniał do czynienia powyższego. 

Automatyczne uaktualnienia. W celu zapewnienia aktualności Oprogramowania Amazon 
może automatycznie dostarczać do Urządzenia uaktualnienia/nowe wersje Oprogramowania. 

Przepisy eksportowe. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich ograniczeń 
dotyczących eksportu i reeksportu oraz przepisów Departamentu Handlu i innych organów i 
władz Stanów Zjednoczonych oraz zobowiązuje się do nieprzenoszenia i do niezachęcania, 
niewspierania i niezezwalania na przeniesienie Oprogramowania do krajów objętych 
zakazem lub w inny sposób, jeżeli jest to sprzecznie z takimi ograniczeniami i przepisami. 

Rządowi użytkownicy końcowi. Oprogramowanie jest „Pozycją handlową” zgodnie z 
definicją tego terminu w 48 C.F.R. § 2.101. składającym się z „Handlowego 
Oprogramowania Komputerowego” i „Dokumentacji Handlowego Oprogramowania 
Komputerowego”, zgodnie z użyciem tych terminów w 48 C.F.R. §12.212. lub 48 C.F.R. § 
227.7202, zależnie od przypadku. Na mocy tych postanowień Oprogramowanie podlega 
licencji użytkownikom końcowym Rządu Stanów Zjednoczonych (a) jedynie jako Pozycja 
handlowa oraz (b) z przyznaniem jedynie tych praw, które są przyznawane wszystkim innym 
użytkownikom końcowym na mocy warunków niniejszej Umowy. 

Postanowienia ogólne 

Wykorzystanie Urządzenia jedynie zgodnie z obowiązującym prawem i zastrzeżenie 
praw. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Urządzenia, Usługi i Treści Cyfrowych w 
żadnym niezgodnym z prawem celu. Użytkownik potwierdza, że sprzedaż Urządzenia 



Użytkownikowi nie przenosi na niego tytułu ani własności żadnych praw własności 
intelektualnej Amazon ani jej dostawców. Całe Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, 
nie jest ono sprzedawane a licencja ta ma charakter niewyłączny. 

Otrzymane informacje. Oprogramowanie Urządzenia będzie dostarczało do Amazon dane 
na temat Urządzenia Użytkownika oraz jego interakcji z Usługą (takie jak dostępna pamięć, 
czas sprawności Urządzenia, pliki rejestratory (pliki *.log) i moc sygnału) oraz informacje 
związane z treściami na Urządzeniu Użytkownika i dotyczące wykorzystania Urządzenia 
przez Użytkownika (np. automatyczna zakładka na ostatniej przeczytanej stronie i 
wymazania treści z Urządzenia). Adnotacje, zakładki, notatki, podkreślenia lub podobne 
zaznaczenia dokonane przez Użytkownika na jego Urządzeniu oraz inne informacje 
dostarczane przez Użytkownika mogą być przechowywane na serwerach w Stanach 
Zjednoczonych. Informacje, które otrzymujemy podlegają Informacjom dotyczącym 
prywatności Amazon.com. 

Patenty. Urządzenie i/lub metody wykorzystywane w związku z Urządzeniem mogą 
podlegać jednemu lub kilku patentom lub też zgłoszeniom patentowym (w oczekiwaniu na 
patent). 

Zmiany Usługi. Amazon zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia lub przerwania Usługi 
w dowolnym czasie i w przypadku wykonania takiego prawa Amazon nie ponosi 
odpowiedzialności wobec Użytkownika. 

Rozwiązanie Umowy. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy automatycznie 
przestaną mu przysługiwać bez wypowiedzenia ze strony Amazon, jeżeli Użytkownik nie 
będzie przestrzegał dowolnego z warunków niniejszej Umowy. W przypadku takiego 
rozwiązania Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania wszelkiego użycia 
Oprogramowania i Amazon może natychmiast zakończyć dostęp Użytkownika do Usługi lub 
Treści Cyfrowych bez kierowania do niego powiadomienia i bez zwrotu jakichkolwiek opłat. 
Brak nalegania ze strony Amazon na ścisłe przestrzeganie niniejszej Umowy przez 
Użytkownika i brak ścisłego jej egzekwowania nie stanowi zrzeczenia się przez Amazon 
jakichkolwiek praw. 

Ograniczenia Gwarancji. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I WYRAŻA 
ZGODĘ NA TO, ŻE WYKORZYSTANIE USŁUGI, URZĄDZENIA, TREŚCI 
CYFROWYCH I OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO 
UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM ROCZNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, 
USŁUGA, URZĄDZENIE, TREŚCI CYFROWE I OPROGRAMOWANIE SĄ 
DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ZE WSZYSTKIMI 
USTERKAMI I BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, A AMAZON ORAZ JEJ 
DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z 
TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM 
MIĘDZY INNYMI (LECZ NIE WYŁĄCZNIE) DOROZUMIANEJ GWARANCJI 
DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO 
KONKRETNEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA I 
BRAKU NARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. ŻADNE INFORMACJE PISEMNE 
ANI USTNE ANI PORADY UDZIELANE PRZEZ AMAZON LUB UPOWAŻNIONEGO 
PRZEDSTAWICIELA AMAZON NIE USTANAWIAJĄ GWARANCJI. PRZEPISY 
NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH 
GWARANCJI. JEŻELI TAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO 



UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I 
OGRANICZENIA MOGĄ NIE STOSOWAĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIK 
MOŻE POSIADAĆ DODATKOWE PRAWA. 

Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE NIEZABRONIONYM PRZEZ PRAWO 
ANI AMAZON ANI JEJ DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK UBOCZNE 
LUB WTÓRNE SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ 
LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, NARUSZENIA UMOWY, ZANIEDBANIA, 
BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DOWOLNEJ INNEJ TEORII PRAWA 
ZWIĄZANEJ Z USŁUGĄ, URZĄDZENIEM, TREŚCIAMI CYFROWYMI I 
OPROGRAMOWANIEM, W TYM MIĘDZY INNYMI (LECZ NIE WYŁĄCZNIE) 
WSZELKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY KORZYŚCI, PRZYCHODU, 
DANYCH LUB WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA LUB 
DOWOLNEGO ZWIĄZANEGO Z NIMI PRODUKTU, NAWET JEŻELI AMAZON 
ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W 
KAŻDYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMAZON NA MOCY 
NINIEJSZEJ UMOWY BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY W RZECZYWISTOŚCI 
ZAPŁACONEJ ZA URZĄDZENIE. PRZEPISY NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE 
POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY. JEŻELI TAKIE PRZEPISY MAJĄ 
ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE 
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE STOSOWAĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA 
I UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ DODATKOWE PRAWA. 

Właściwość prawa stanu Washington. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory niezależnie 
do ich rodzaju, które powstaną pomiędzy Użytkownikiem a Amazon, podlegają prawu stanu 
Washington, bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji przepisów prawnych. 

Spory. WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z 
NIĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BĘDĄ PODDAWANE POUFNEMU ARBITRAŻOWI 
W SEATTLE, STAN WASHINGTON Z TYM, ŻE W ZAKRESIE W JAKIM 
UŻYTKOWNIK W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZYŁ LUB STWORZYŁ 
ZAGROŻENIE NARUSZENIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ AMAZON, 
AMAZON MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZAKAZ/NAKAZ SĄDOWY LUB INNE WŁAŚCIWE 
ZADOŚĆUCZYNIENIE W KAŻDYM SĄDZIE STANOWYM LUB FEDERALNYM W 
STANIE WASHINGTON I UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WYŁĄCZNĄ 
JURYSDYKCJĘ TAKICH SĄDÓW I ICH USYTUOWANIE. Orzeczenie arbitrażowe 
będzie wiążące i może zostać wydane w postaci wyroku w dowolnym właściwym sądzie. W 
najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, żadne postępowanie arbitrażowe 
wynikające z niniejszej Umowy nie zostanie połączone z postępowaniem arbitrażowym 
dotyczącym dowolnej innej osoby podlegającej niniejszej Umowie, czy to w formie 
grupowego postępowania arbitrażowego, czy też w inny sposób. 

Rozdzielność postanowień Umowy. Jeżeli jakikolwiek warunek niniejszej Umowy zostanie 
uznany za nieważny lub z dowolnego powodu niewykonalny, ta część uznana zostanie za 
możliwą do odłączenia i nie będzie wpływać na ważność i wykonalność dowolnego innego 
warunku. 



Zmiany. Amazon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej 
Umowy według własnego wyłącznego uznania poprzez ogłoszenie zmienionych warunków 
w Sklepie Kindle lub na stronie internetowej Amazon.com. Dalsze użycie Urządzenia i 
Oprogramowania przez Użytkownika po wejściu w życie takich zmian będzie uznawane za 
zgodę na związanie takimi zmianami. 

Dane kontaktowe. W celu komunikacji w sprawie niniejszej Umowy, Użytkownik może 
kontaktować się z Amazon, pisząc do Amazon.com: Dział Prawny, 1200 12th Avenue South, 
Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734. 

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA 

Niniejszej gwarancji udziela Amazon Fulfillment Services, Inc., z siedzibą przy 1200 12th 
Ave South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, Stany Zjednoczone, na urządzenie Kindle 
(zwane dalej „Urządzeniem”). 

Niniejszym na Urządzenie udzielamy gwarancji z tytułu ewentualnych wad materiałowych 
oraz wad wykonania powstałych w warunkach normalnego korzystania z urządzenia na okres 
jednego roku, licząc od daty pierwszego zakupu urządzenia w punkcie sprzedaży detalicznej. 
W powyższym okresie objętym gwarancją, w przypadku wady Urządzenia oraz jego zwrotu 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami, zobowiązujemy się według 
własnego uznania oraz w zakresie dopuszczonym na mocy obowiązujących przepisów prawa: 
(i) dokonać naprawy Urządzenia przy zastosowaniu nowych bądź naprawionych części, (ii) 
dokonać wymiany Urządzenia na nowe lub naprawione lub (iii) dokonać zwrotu całości lub 
części ceny zakupu Urządzenia. 

Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje w odniesieniu do wszelkich napraw, części 
zamiennych lub wymienionego Urządzenia przez pozostałą część pierwotnego okresu 
gwarancji lub przez 90 dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wszystkie 
wymienione części oraz Urządzenia, za które dokonany został zwrot ceny zakupu przechodzą 
na naszą własność. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie tych komponentów 
sprzętowych Urządzenia, które nie uległy wypadkowi, nie były niewłaściwie 
wykorzystywane, uszkodzone na skutek zaniedbania, pożaru ani innych czynników 
zewnętrznych oraz nie były poddawane modyfikacjom i naprawom bądź wykorzystywane do 
celów komercyjnych. 

Instrukcje. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z gwarancji na Urządzenie można 
uzyskać w Biurze Obsługi Klienta: 

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

tel.  w USA: 1-866-321-8851 (numer bezpłatny) 
 
poza USA: +1-206-266-0927 (połączenia płatne) 

Urządzenie należy przekazać co do zasady albo w oryginalnym albo innym odpowiednio 
zabezpieczonym opakowaniu na adres podany przez Biuro Obsługi Klienta. 
Przed przekazaniem Urządzenia do naprawy gwarancyjnej należy sporządzić kopie zapasowe 
wszelkich danych, oprogramowania lub materiałów innego rodzaju przechowywanych w 
pamięci Urządzenia. Istnieje ryzyko, że podczas naprawy serwisowej dane, oprogramowanie 



lub inne materiały mogą zostać utracone lub poddane formatowaniu. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty z tego tytułu. 

Zastrzeżenia. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW PRAWA, NINIEJSZA GWARANCJA ORAZ ŚRODKI PRAWNE 
WYMIENIONE POWYŻEJ WYŁĄCZAJĄ ORAZ ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE 
GWARANCJE I ŚRODKI PRAWNE, PRZY CZYM W SPOSÓB SZCZEGÓLNY 
WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE BĄDŹ GWARANCJE O 
CHARAKTERZE DOROZUMIANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZY INNYMI 
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE WAD UKRYTYCH LUB WCZEŚNIEJ 
NIEUJAWNIONYCH. W PRZYPADKU, GDY GWARANCJI USTAWOWYCH LUB 
DOROZUMIANYCH NIE MOŻNA ZGODNIE Z PRAWEM WYŁĄCZYĆ, WÓWCZAS 
W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRAWEM OKRES OBOWIĄZYWANIA TAKICH 
GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA 
NINIEJSZEJ WYRAŹNIE OKREŚLONEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ORAZ 
USŁUG SERWISOWYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE LUB WYMIANIE 
WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. W NIEKTÓRYCH 
JURYSDYKCJACH OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 
USTAWOWEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ NIE SĄ DOPUSZCZONE, W ZWIĄZKU Z 
CZYM POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, UBOCZNE ANI WYNIKOWE SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z 
DOWOLNYM NARUSZENIEM GWARANCJI LUB ZGODNIE Z JAKĄKOLWIEK 
INNĄ TEORIĄ PRAWA. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE 
ZASTRZEŻENIE NIE ODNOSI SIĘ DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZGONEM LUB 
URAZEM CIAŁA, A TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ Z TYTUŁU 
UMYŚLNYCH I RAŻĄCYCH AKTÓW ZANIEDBANIA I/LUB ZANIECHAŃ, W 
ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE 
MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ 
WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA SZKÓD BEZPOŚREDNICH, UBOCZNYCH 
LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB 
ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 

Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje Użytkownikowi określone uprawnienia. Oprócz 
nich Użytkownik może również posiadać dodatkowe uprawnienia, których zakres 
uzależniony jest od danej jurysdykcji, przy czym niniejsza ograniczona gwarancja nie ma 
wpływu na te uprawnienia. 

Informacje o ochronie patentowej 

Urządzenie Kindle i/lub metody wykorzystywane w związku z urządzeniem Kindle mogą 
być objęte jednym lub kilkoma patentami bądź zgłoszeniami patentowymi. 

Technologia dekodowania audio MPEG Layer-3 wykorzystywana jest na licencji Fraunhofer 
IIS i Thomson. 



Informacje dotyczące praw autorskich i znaków towarowych 

Oprogramowanie urządzenia Amazon Kindle DX, podręcznik szybkiego startu Amazon 
Kindle DX Quick Start Guide oraz podręcznik użytkownika Amazon Kindle DX User’s 
Guide © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. lub spółki zależne. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. 

1-CLICK, AMAZON, LOGO AMAZON.COM, LOGO AMAZONKINDLE, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET ORAZ 
WHISPERSYNC są znakami towarowymi firmy Amazon Technologies, Inc. lub jej spółek 
zależnych.  

Java oraz wszelkie inne znaki towarowe i logo bazujące na Java stanowią znaki towarowe 
oraz zastrzeżone znaki towarowe Sun Microsystems, Inc. na obszarze USA oraz w innych 
krajach. 

 

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS jest znakiem towarowym lub 
zastrzeżonym znakiem towarowym ACCESS Co., Ltd. w Japonii oraz w innych krajach. 

RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM oraz Nuance® są 
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Nuance Communications, Inc. 
na obszarze USA i/lub w innych krajach. 

Natywne wsparcie formatu PDF poprzez wykorzystanie technologii Adobe® Reader®. 

Wszelkie inne marki, nazwy produktów i firm, znaki towarowe i usługowe należą 
odpowiednio do swoich właścicieli.  

Inne wersje językowe 

Inne wersje językowe Umowy licencyjnej Kindle oraz warunków użytkowania, Rocznej 
ograniczonej gwarancji, a także innych informacji na temat Kindle zamieszczone są na 
stronie internetowej pod adresem http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 


