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Brugsbetingelser for Amazon Kindle-butikken 

Senest opdateret: 6. september 2012 

Denne aftale indgås mellem dig og Amazon Digital Services, Inc. (herunder de 
associerede selskaber ’Amazon’ eller ’vi’). Du bedes læse disse brugsbetingelser for 
Amazon Kindle-butikken, Amazon.coms erklæring om beskyttelse af personoplysninger, 
Amazon.coms brugsbetingelser samt andre regler, politikker og betingelser, der er 
offentliggjort på Amazon.coms website eller i Kindle-butikken (samlet kaldet ”aftalen”), 
før du køber eller bruger noget Kindle-indhold. Ved at bruge Kindle-butikken eller ved at 
købe eller bruge Kindle-indhold, accepterer du at være bundet af betingelserne i 
nærværende aftale. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene i denne aftale, må du hverken 
bruge Kindle-butikken eller noget Kindle-indhold. 

I nærværende aftale gælder det, at: 

”Indholdsudbyder” henviser til en udbyder af Kindle-indhold i Kindle-butikken; det kan 
være os eller tredjepart; men med hensyn til Kindle-indhold, som er beregnet til aktivt 
indhold i Kindle-butikken, betyder ”Indholdsudbyder” udgiveren af Kindle-indhold. 

”Kindle” henviser til vores bærbare, elektroniske læseenhed. 

”Kindle-indhold” henviser til digitaliseret, elektronisk materiale, som er købt gennem 
Kindle-butikken som f.eks. bøger, aviser, magasiner, tidsskrifter, blogs, RSS feeds, spil 
og andet statisk og interaktivt elektronisk materiale. 

”Kindle-butikken” henviser til vores butikker på Kindle, på læseprogrammer og på vores 
websted, hvis hjemmeside er placeret på www.amazon.com/kindlestore. 

”Tidsskrifter” henviser til Kindle-indhold på abonnementsbasis, som f.eks. elektroniske 
aviser, magasiner, fagblade, blogs og andet abonnementsbaseret materiale. 

”Læseprogram” henviser til software (herunder tilhørende opdateringer og 
opgraderinger) udbudt af os, som giver brugerne adgang til at købe, downloade, søge i 
og/eller anvende Kindle-indhold på en understøttet enhed. 

”Tjenesten” henviser til den trådløse forbindelse, vi leverer til Kindle-brugere, den 
levering af Kindle-indhold, software samt support og andre ydelser, vi leverer til brugere 
af Kindle og læseprogrammer. 

”Software” henviser til læseprogrammer og alt software installeret på Kindle (herunder 
opdateringer og opgraderinger af dette software), samt den tilhørende dokumentation, 
der stilles til rådighed for brugerne.  

”Understøttet enhed” betyder en mobiltelefon, en computer eller en anden understøttet 
elektronisk enhed, som ikke er en Kindle, hvorpå du er berettiget til at bruge et 
læseprogram.  

1. Kindle-indhold 
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Brug af Kindle-indhold. Når du har downloadet Kindle-indhold og betalt de gældende 
gebyrer (herunder skatter og afgifter), giver indholdsudbyderen dig en ikke-eksklusiv ret 
til at se, bruge og få vist sådant Kindle-indhold et ubegrænset antal gange, udelukkende 
ved hjælp af Kindle, et læseprogram eller anden tilladt måde som en del af tjenesten, 
udelukkende på det antal Kindles eller understøttede enheder, der er angivet i Kindle-
butikken, og udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug. 
Indholdsudbyderen giver Kindle-indhold i licens, og sælger det ikke, til dig. 
Indholdsudbyderen kan inkludere yderligere betingelser i forbindelse med brug af Kindle-
indholdet. Disse betingelser vil også være gældende, men i tilfælde af 
uoverensstemmelse gælder nærværende aftale. Noget Kindle-indhold, som f.eks. 
tidsskrifter, vil måske ikke være til rådighed via læseprogrammer. 

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 Kindle-indholdet eller dele deraf til tredjemand, og du må ikke fjerne eller 
ændre meddelelser eller mærkater om ejerskab fra Kindle-indholdet. Desuden må du 
ikke omgå, ændre, undertrykke eller undgå sikkerhedsfunktioner, der beskytter Kindle-
indholdet.  

Tidsskrifter: Du kan opsige dit abonnement i henhold til opsigelsesbetingelserne i 
Kindle-butikken. Et abonnement kan opsiges på et hvilken som helst tidspunkt, f.eks. 
hvis et tidsskrift ikke længere er tilgængeligt. Hvis et abonnement bliver opsagt, før 
dette ellers ville udløbe, vil du modtage en forholdsmæssig tilbagebetaling. Vi 
forbeholder os ret til til enhver tid at ændre de for abonnementet gældende vilkår og 
gebyrer med virkning fra starten af næste abonnementsperiode. 

Risiko for tab. Risikoen for tab af Kindle-indhold overgår, når du downloader eller 
opnår adgang til Kindle-indholdet. 

2. Generelt 

Ophør. Dine rettigheder i henhold til denne aftale vil automatisk ophøre, hvis du 
undlader at overholde et af vilkårene i denne aftale. I tilfælde af et sådant ophør, skal du 
ophøre med al brug af Kindle-butikken og Kindle-indholdet, og Amazon kan omgående 
tilbagekalde din adgang til Kindle-butikken og Kindle-indholdet uden godtgørelse af 
nogen gebyrer. I tilfælde af, at Amazon undlader at insistere på eller at håndhæve din 
nøje overholdelse af denne aftale, skal det ikke udgøre et afkald på nogen af Amazons 
rettigheder. 

Sprog. Hvis denne aftale oversættes til et andet sprog end engelsk, skal den engelske 
udgave være gældende og have forrang i det omfang, der måtte opstå en tvist eller 
uoverensstemmelse. 
 
Tvister/bindende voldgift. Enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af 
eller i forbindelse med denne aftale, Kindle-butikken eller Kindle-indhold, er 
underlagt bindende voldgift, lovvalg, ansvarsfraskrivelse og 
ansvarsbegrænsning og alle øvrige vilkår i brugsbetingelserne for Amazon.com. 
Du accepterer disse vilkår ved at indgå denne aftale, bruge Kindle-butikken 
eller ved at købe eller bruge Kindle-indhold. 

Ansvarsbegrænsning. Uden at begrænse ansvarsfraskrivelsen og 
ansvarsbegrænsningen i Amazon.coms betingelser for brug (1) kan Amazons 
eller en anden indholdsleverandørs samlede ansvar i henhold til denne aftale 
hvad angår ethvert krav, der vedrører køb af Kindle-indhold, i intet tilfælde 
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overstige det beløb, du rent faktisk har betalt for Kindle-indholdet, og (2) kan 
Amazons eller en anden indholdsleverandørs samlede ansvar i henhold til 
denne aftale, hvad angår ethvert andet krav, i intet tilfælde overstige det beløb, 
du rent faktisk har betalt for din Kindle. 

Kontaktoplysninger. For hjælp til din Kindle, et læseprogram, tjenesten, Kindle-
indhold eller i tilfælde af andre problemer, bedes du kontakte kundeservice pr. e-mail: 
kindle-cs-support@amazon.com eller pr. telefon på 1-866-321-8851 (gratis nummer) 
ved køb i USA eller på 1-206-266-0927 (mod betaling), når du handler uden for USA.  

For meddelelser vedrørende denne aftale bedes du kontakte Amazon pr. e-mail: 
kindleterms@amazon.com.  

 

 

 

 

 


