
 

Termos de Uso da Loja Kindle da Amazon 
 
Última atualização: 6 de setembro de 2012 
 
Este é um contrato entre você e a Amazon Digital Services, Inc. (com suas filiais, 
“Amazon” ou “nós”). Por favor, leia estes Termos de Uso da Loja Kindle da 
Amazon, o aviso de privacidade da Amazon.com, as condições de uso da 
Amazon.com e as outras regras, políticas e termos aplicáveis publicados no site da 
web da Amazon.com ou na Loja Kindle (conjuntamente, este “Contrato”) antes de 
adquirir ou usar qualquer Conteúdo Kindle. Usando a Loja Kindle, adquirindo ou 
utilizando qualquer Conteúdo Kindle, você concorda em cumprir os termos deste 
Contrato. Se você não aceitar os termos deste Contrato, você não poderá usar a 
Loja Kindle nem qualquer Conteúdo Kindle. 
 
Para os fins deste Contrato: 
 
“Provedor de Conteúdo” significa a parte que oferece Conteúdo Kindle na Loja 
Kindle, a qual poderá ser um terceiro ou nós; todavia para Conteúdo Kindle 
designado como conteúdo ativo na Loja Kindle, “Provedor de Conteúdo” significa o 
provedor do Conteúdo Kindle. 
 
“Kindle” significa nossos aparelhos de leitura eletrônica portátil. 
 
“Conteúdo Kindle” significa conteúdo eletrônico digital obtido por meio da Loja 
Kindle, como livros, jornais, revistas, periódicos, blogs, feeds RSS, jogos e outros 
conteúdos eletrônicos estáticos ou interativos. 
 
 “Loja Kindle” significa nossas lojas sobre o Kindle, sobre os Aplicativos de Leitura e 
sobre nosso website, cuja página inicial está localizada no endereço 
www.amazon.com/kindlestore. 
 
“Periódicos” significa o Conteúdo Kindle disponibilizado a você por meio de 
assinatura, tais como jornais eletrônicos, revistas, periódicos, blogs e outros 
conteúdos com base em assinatura. 
 
“Aplicativo de Leitura” significa um software (incluindo algumas atualizações/novas 
versões deste software) por nós disponibilizado, que permite aos usuários adquirir, 
fazer o download, navegar e/ou usar o Conteúdo Digital em um Dispositivo 
Compatível. 
 
“Serviço” significa a conectividade sem fio que oferecemos aos usuários do Kindle, 
o fornecimento do Conteúdo Kindle, Software e suporte e outros serviços que 
oferecemos aos usuários do Kindle e do Aplicativo de Leitura. 
 
“Software” significa os Aplicativos de Leitura e todos os softwares do Kindle 
(incluindo quaisquer atualizações/novas versões deste software) e qualquer 
documentação relacionada que disponibilizamos a você. 
 
“Dispositivo Compatível” significa um celular, computador ou outro dispositivo 
eletrônico compatível que não seja um Kindle em que você está autorizado a 
executar um Aplicativo de Leitura 
 
1. Conteúdo Kindle 
 
Uso do Conteúdo Kindle. Após efetuar o download do Conteúdo Kindle e qualquer 
pagamento aplicável (incluindo os impostos aplicáveis), o Provedor de Conteúdo lhe 
confere o direito não exclusivo de ver, usar e apresentar este Conteúdo Kindle por 



 

um número ilimitado de vezes, unicamente no Kindle ou em um Aplicativo de 
Leitura, ou conforme outro modo permitido como parte do Serviço, unicamente no 
número de Kindles ou Dispositivos Compatíveis especificados na Loja Kindle e 
exclusivamente para seu uso pessoal, não comercial. O Conteúdo Kindle é 
licenciado, não vendido, a você pelo Provedor de Conteúdo. O Provedor de 
Conteúdo pode incluir termos adicionais para uso dentro de seu Conteúdo Kindle. 
Esses termos também serão aplicáveis, porém o presente Contrato irá prevalecer 
em caso de conflito. Alguns Conteúdos Kindle, como Periódicos, podem não estar 
disponíveis a você através dos Aplicativos de Leitura. 
 
Limitações. A menos que especificamente indicado de outro modo, você não pode 
vender, alugar, locar, distribuir, transmitir, sublicenciar ou de outra forma ceder 
qualquer direito ao Conteúdo Kindle, ou qualquer parte dele, a terceiros, e você não 
pode remover ou modificar qualquer aviso de propriedade ou marca do Conteúdo 
Kindle. Além do mais, você não pode contornar, modificar, anular ou evitar os 
recursos de segurança que protegem o Conteúdo Kindle. 
 
Periódicos. Você pode cancelar a sua assinatura, como permitido em nossa política 
de cancelamento na Loja Kindle. Uma assinatura pode ser rescindida a qualquer 
momento, por exemplo, se um Periódico não estiver mais disponível. Se uma 
assinatura for rescindida antes do final de seu prazo, você receberá um reembolso 
proporcional. Reservamo-nos o direito de modificar os prazos e preços de 
assinatura de tempos em tempos, com efeito a partir do início do próximo período 
de assinatura. 
 
Risco de Perda. Risco de perda de transferência de Conteúdo Kindle quando você 
baixar ou acessar o conteúdo do Kindle. 
 
2. Geral 
 
Término. Seus direitos previstos neste Contrato serão automaticamente 
rescindidos se você deixar de cumprir qualquer disposição deste Contrato. Em caso 
da rescisão em questão, você deve deixar de usar a Loja e o Conteúdo Kindle, e a 
Amazon pode revogar imediatamente seu acesso à Loja e ao Conteúdo Kindle sem 
reembolso de qualquer taxa. Falha da Amazon em insistir ou forçar seu 
cumprimento rigoroso deste Contrato não constituirá uma renúncia a qualquer um 
dos direitos da Amazon. 
 
Idioma Principal. Se este acordo for traduzido para um idioma diferente do 
inglês, a versão inglesa irá se aplicar e prevalecer na medida em que houver 
qualquer conflito ou discrepância. 
 
Litígios/Arbitragem obirgatória. Qualquer disputa ou reivindicação 
decorrente ou relacionada a este Contrato da Loja Kindle ou Conteúdo 
Kindle está sujeita a arbitragem obrigatória, lei de regência, isenção de 
garantias e limitação de responsabilidade e todos os outros termos das 
Condições de Uso da Amazon.com. Você concorda com esses termos ao 
celebrar este Contrato, ou ao usar a Loja Kindle ou comprando ou usando 
Conteúdo Kindle. 
 
Limitação de Responsabilidade. Sem limitar a Renúncia de Garantias e 
Limitação de Responsabilidade nas Condições de Uso da Amazon.com, (1) 
em nenhum caso a responsabilidade agregada da Amazon ou de qualquer 
outro Provedor de Conteúdo com relação a qualquer reclamação relativa à 
compra do Conteúdo Kindle poderá exceder o valor efetivamente pago pelo 
Conteúdo Kindle e (2) em nenhum caso a responsabilidade agregada da 
Amazon ou de qualquer outro Provedor de Conteúdo sob este contrato em 



 

relação a qualquer reivindicação excederá o valor que você efetivamente 
pagou pelo seu Kindle. 
 
Informação de Contato. Para ajuda com seu Kindle, Aplicativo de Leitura, o 
Serviço, Loja Kindle, Conteúdo Kindle ou para resolução de outros assuntos, entre 
em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente por e-mail: kindle-cs-
support@amazon.com ou pelo telefone 1-866-321-8851 (chamada gratuita) 
quando ligar nos EUA ou pelo 1-206-266-0927 (serão aplicadas tarifas) quando 
ligar de fora dos EUA. 
 
Para comunicações relativas a este Contrato, por favor, entre em contato com a 
Amazon pelo e-mail: kindleterms@amazon.com. 
 


