
 

 

Amazon Kindle Store -kaupan käyttöehdot 

Päivitetty viimeksi: 6. syyskuuta 2012 

Tämä on sinun ja Amazon Digital Services, Inc. -yhtiön (ja sen tytäryhtiöiden, 
”Amazonin” tai ”meidän”) välinen sopimus. Luethan nämä Amazon Kindle Store -
kaupan käyttöehdot, Amazon.com-sivuston tietoturvalausekkeen, Amazon.com –sivuston 
käyttöehdot  sekä muut sovellettavat säännöt, periaatteet ja ehdot, jotka on ilmoitettu 
Amazon.com -sivustolla tai Kindle-laitteella(yhdessä ne muodostavat tämän 
"sopimuksen"), ennen kuin ostat tai käytätKindle-sisältöä. Käyttämällä Kindle Store -
kauppaa tai ostamalla tai käyttämällä Kindle-sisältöä sitoudut noudattamaan tämän 
sopimuksen ehtoja. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, et saa myöskään käyttää 
Kindle Store -kauppaa tai muuta Kindle-sisältöä.  

Tässä sopimuksessa: 

“Sisällöntarjoaja” tarkoittaa Kindle Store -kaupassa Kindle-sisältöä tarjoavaa osapuolta, 
joka voi olla Amazon.com tai kolmas osapuoli. Kindle Store -kaupan aktiiviseksi sisällöksi 
tarkoitetun Kindle-sisällön osalta ”sisällöntarjoaja” tarkoittaa kuitenkin Kindle-sisällön 
julkaisijaa. 

”Kindle” tarkoittaa kannettavaa elektronista lukulaitettamme. 

“Kindle-sisältö” tarkoittaa digitalisoitua sähköistä sisältöä, joka saadaan Kindle Store -
kaupan kautta, esimerkiksi kirjoja, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, tiedelehtiä, blogeja, 
RSS-syötteitä, pelejä sekä muuta pysyvää ja vuorovaikutteista sähköistä sisältöä. 

“Kindle Store” tarkoittaa kauppojamme, jotka toimivat Kindle-laitteessa, 
lukusovelluksissa ja sivustollamme, ja joiden kotisivut ovat osoitteessa 
www.amazon.com/kindlestore. 

“Tilaustuotteet” tarkoittavat Kindle-sisältöä, joka toimitetaan sinulle tilauksen 
perusteella, esimerkiksi sähköisiä sanomalehtiä, aikakauslehtiä, tiedelehtiä, blogeja ja 
muuta tilaukseen perustuvaa aineistoa.  

“Lukusovellus” tarkoittaa tarjoamaamme ohjelmistoa (ja sen päivityksiä/parannuksia), 
jonka avulla käyttäjät voivat tehdä ostoksia, ladata, selailla ja/tai käyttää Kindle-sisältöä 
tuetulla laitteella. 

“Palvelu” tarkoittaa Kindle-laitteen käyttäjille tarjoamaamme langatonta yhteyttä, 
Kindle-sisältöä, ohjelmistoa sekä tukipalveluita ja muita palveluita, joita tarjoamme 
Kindle-laitteen ja lukusovelluksen käyttäjille. 

”Ohjelmisto” tarkoittaa lukusovelluksia ja kaikkia Kindle-laitteessa olevia ohjelmistoja 
(mukaan lukien tuon ohjelmiston päivitykset/parannukset) sekä kaikkia niihin liittyviä 
asiakirjoja, joita tarjoamme sinulle..  

”Tuettu laite” tarkoittaa matkapuhelinta, tietokonetta tai muuta tuettua elektronista 
laitetta (muu kuin Kindle), jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta. 

1. Kindle-sisältö 

Kindle-sisällön käyttö. Kun lataat Kindle-sisältöä tietokoneellesi ja maksat 
sovellettavia maksuja (mukaan lukien sovellettavat verot), sisällöntarjoaja myöntää 
sinulle muiden vastaavaa oikeutta poissulkemattoman oikeuden katsoa, käyttää ja 



 

 

esittää kyseistä Kindle-sisältöä rajoittamattoman monta kertaa ainoastaan Kindle-
laitteessa tai lukusovelluksessa tai palvelun muutoin sallimalla tavalla, ainoastaan niin 
monessa Kindle-laitteessa tai tuetussa laitteessa kuin Kindle Store -kaupassa on 
määritelty, ja ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Sisällöntarjoaja 
antaa sinulle lisenssin käyttää Kindle-sisältöä, mutta ei myy sitä sinulle. Sisällöntarjoaja 
voi lisätä käyttöehtoja, jotka koskevat Kindle-sisältöä. Myös nuo ehdot ovat voimassa, 
mutta ristiriitatilanteessa noudatetaan ensisijaisesti tätä sopimusta. Tilaustuotteiden 
kaltainen Kindle-sisältö ei ehkä ole saatavillasi lukusovellusten kautta. 

Rajoitukset. Jollei erikseen toisin ilmoiteta, et saa myydä, vuokrata, liisata, välittää, 
lähettää, alilisensioida tai muutoin luovuttaa mitään Kindle-sisällön tai sen osan 
oikeuksia kolmannelle osapuolelle, etkä saa poistaa tai muokata Kindle-sisältöön tai 
omistusoikeuteen liittyviä ilmoituksia tai merkintöjä. Et saa myöskään ohittaa, muokata, 
poistaa tai kiertää Kindle-sisältöä suojaavia turvaominaisuuksia. 

Tilaustuotteet. Voit irtisanoa tilauksesi Kindle Store -kaupan irtisanomisehtojen 
mukaisesti. Tilauksen voi irtisanoa milloin tahansa, esimerkiksi jos tilaustuote ei ole enää 
saatavilla. Mikäli tilaus irtisanotaan ennen tilauskauden päättymistä, sinulle palautetaan 
suhteellinen osuus tilausmaksusta. Pidätämme oikeuden muuttaa tilausehtoja ja -
maksuja ajoittain, ja muutokset tulevat voimaan seuraavan tilauskauden alkaessa. 

Menetyksen riski. Menetyksen riski Kindle-sisällön siirroissa ladatessasi Kindle-sisältöä 
tai käyttäessäsi sitä.  

2. Yleistä 

Sopimuksen purkaminen. Tähän sopimukseen perustuvat oikeutesi päättyvät 
automaattisesti, jos et noudata jotakin tämän sopimuksen ehdoista. Mikäli sopimus 
puretaan, sinun on lopetettava Kindle Store -kaupan ja Kindle-sisällön käyttö, ja Amazon 
voi välittömästi estää pääsysi Kindle Store -kauppaan ja Kindle-sisältöön palauttamatta 
mitään maksujasi. Vaikka Amazon ei vaatisi tai pakottaisi sinua noudattamaan tiukasti 
tätä sopimusta, se ei silti luovu mistään oikeudestaan.  
 
Sovellettava kieli. Jos tämä sopimus käännetään muulle kielelle kuin englanniksi, 
noudatetaan englanninkielistä versiota, joka on voimassa, mikäli sopimuksessa esiintyy 
ristiriitaa tai poikkeavuutta.  
 
Erimielisyydet / Sitova välimiesmenettely. Kaikissa tähän sopimukseen 
liittyvissä erimielisyyksissä tai korvausvaatimuksissa Kindle Store tai Kindle-
sisältö noudattaa sitovaa välimiesmenettelyä, sovellettavaa lakia, takuista 
kieltäytymistä ja vastuunrajoitusta sekä kaikki muita Amazon.com -sivuston 
käyttöehtoja.  Hyväksyt nämä ehdot solmimalla tämän sopimuksen, 
käyttämällä Kindle Store -kauppaa tai ostamalla tai käyttämällä Kindle-sisältöä. 
 
Vastuurajoitus. Rajoittamatta Amazon.com -käyttöehtojen takuista 
kieltäytymistä ja vastuunrajoitusta (1) Amazonilla tai muulla sisällöntuottajalla 
ei ole tämän sopimuksen nojalla missään tapauksessa yhteisvastuuta Kindle-
sisällön ostamisesta, jos korvausvaade ylittää Kindle-sisällöstä todellisuudessa 
maksetun hinnan (2) eikä Amazonilla tai muulla sisällöntuottajalla ole tämän 
sopimuksen nojalla missään tapauksessa yhteisvastuuta mistään muusta 
korvausvaateesta, joka ylittää Kindlesta todellisuudessa maksetun hinnan.  
 
Yhteystiedot. Jos tarvitset apua Kindle-laitteen, lukusovelluksen, palvelun, Kindle Store 
-kaupan tai Kindle-sisällön käytössä tai muiden ongelmien ratkaisussa, ota yhteys 
asiakaspalveluumme sähköpostitse: kindle-cs-support@amazon.com tai puhelimitse 1-



 

 

866-321-8851 (maksuton) soittaessasi Yhdysvalloista tai 1-206-266-0927 (maksullinen) 
soittaessasi yhdysvaltain ulkopuolelta.  

Tätä sopimusta koskevia tiedotteita saat ottamalla yhteyden Amazoniin sähköpostitse: 
kindleterms@amazon.com.  

   

 

 

 


