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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ KINDLE ΤΗΣ AMAZON 
 
Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2012 
 
Η παρούσα αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Amazon Digital Services, Inc. 
(συλλογικά αναφερομένη στο εξής, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών, η «Amazon» ή «εμείς»). Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους 
Χρήσης του Καταστήματος Kindle της Amazon, τη ∆ήλωση Απορρήτου της Amazon.com, 
τις Προϋποθέσεις Χρήσης της Amazon.com, και τους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισμούς, 
πολιτικές και όρους που είναι αναρτημένοι στη διαδικτυακή τοποθεσία της Amazon.com ή 
στο Κατάστημα Kindle (συλλογικά αναφερόμενη στο εξής η «Συμφωνία») πριν 
αγοράσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Kindle. Με τη χρήση του 
Καταστήματος Kindle ή την αγορά ή χρησιμοποίηση οποιουδήποτε Περιεχομένου Kindle, 
συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της Συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με 
τους όρους αυτής της Συμφωνίας, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Κατάστημα 
Kindle ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο Kindle. 
 
Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας: 
 
«Παροχέας Περιεχομένου» σημαίνει τον τρίτο που παρέχει Περιεχόμενο Kindle στο 
Κατάστημα Kindle, ο οποίος μπορεί να είναι εμείς ή τρίτος. Ωστόσο, για το Περιεχόμενο 
Kindle το οποίο ορίζεται ως ενεργό περιεχόμενο στο Κατάστημα Kindle, ως «Παροχέας 
Περιεχομένου» εννοείται ο εκδότης του Περιεχομένου Kindle. 
 
«Kindle» σημαίνει τις δικές μας φορητές ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης. 
 
«Περιεχόμενο Kindle» σημαίνει το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό περιεχόμενο, το οποίο 
λαμβάνεται μέσω του Καταστήματος Kindle, όπως βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 
επιστημονικά περιοδικά, ιστολόγια, ροές RSS, παιχνίδια και άλλo στατικό και διαδραστικό 
ηλεκτρονικό περιεχόμενο. 
 
«Κατάστημα Kindle» σημαίνει τα καταστήματά μας στο Kindle, στις Εφαρμογές 
Ανάγνωσης και τον ιστότοπό μας, η αρχική σελίδα του οποίου βρίσκεται στη διεύθυνση 
www.amazon.com/kindlestore. 
 
«Περιοδικές Εκδόσεις» σημαίνει το Περιεχόμενο Kindle που διατίθεται σε εσάς με 
συνδρομή, όπως ηλεκτρονικές εφημερίδες, περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά, ιστολόγια 
και άλλο συνδρομητικό περιεχόμενο. 
 
«Εφαρμογή Ανάγνωσης» σημαίνει το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ενημερώσεων/αναβαθμίσεων στο συγκεκριμένο λογισμικό) που διαθέτουμε, το οποίο 
επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν, να κάνουν λήψη, να περιηγηθούν ή και να 
χρησιμοποιούν το Περιεχόμενο Kindle σε μία Υποστηριζόμενη Συσκευή. 
 
«Υπηρεσία» σημαίνει την ασύρματη συνδεσιμότητα που παρέχουμε στους χρήστες του 
Kindle, την παροχή Περιεχομένου Kindle, Λογισμικού και υποστήριξης, καθώς και άλλων 
υπηρεσιών που παρέχουμε στους χρήστες του Kindle και της Εφαρμογής Ανάγνωσης. 
 
«Λογισμικό» σημαίνει τις Εφαρμογές Ανάγνωσης και όλο το λογισμικό του Kindle 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων/αναβαθμίσεων αυτού του λογισμικού), και 
τυχόν σχετική τεκμηρίωση που διαθέτουμε σε εσάς. 
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«Υποστηριζόμενη Συσκευή» σημαίνει ένα κινητό, ένας υπολογιστής ή άλλη 
υποστηριζόμενη ηλεκτρονική συσκευή εκτός από το Kindle, επί των οποίων σας 
επιτρέπεται να λειτουργήσετε μια Εφαρμογή Ανάγνωσης. 
 
1. Περιεχόμενο Kindle 
 
Χρήση του Περιεχομένου Kindle. Μετά τη λήψη του Περιεχομένου Kindle και την 
καταβολή από εσάς των τυχόν σχετικών χρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
φόρων), ο Παροχέας Περιεχομένου, σας παραχωρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα 
προβολής, χρήσης και εμφάνισης αυτού του Περιεχομένου Kindle για απεριόριστες φορές, 
μόνο στο Kindle ή σε Εφαρμογή Ανάγνωσης, ή όπως αλλιώς επιτρέπεται στα πλαίσια της 
Υπηρεσίας, μόνο στον αριθμό των Kindle ή των Υποστηριζόμενων Συσκευών που 
ορίζονται στο Κατάστημα Kindle και μόνο για την προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Ο 
Παροχέας Περιεχομένου, σας παραχωρεί την άδεια χρήσης του περιεχομένου Kindle και 
δεν σας το πωλεί. Ο Παροχέας Περιεχομένου μπορεί να συμπεριλάβει, επίσης, 
επιπρόσθετους όρους για τη χρήση εντός του Περιεχομένου Kindle. Οι εν λόγω όροι θα 
τεθούν επίσης σε ισχύ, αλλά αυτή η Συμφωνία θα επικρατεί σε περίπτωση διαφωνίας. 
Ορισμένο Περιεχόμενο Kindle, όπως οι Περιοδικές Εκδόσεις, δεν θα διατίθεται σε εσάς 
μέσω των Εφαρμογών Ανάγνωσης. 
 
Περιορισμοί. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, απαγορεύεται η πώληση, ενοικίαση, 
εκμίσθωση, διανομή, αναμετάδοση, χορήγηση άδειας χρήσης ή η με άλλο τρόπο 
εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος στο περιεχόμενο Kindle ή σε οποιοδήποτε μέρος του 
σε οποιονδήποτε τρίτο, και απαγορεύεται η αφαίρεση ή τροποποίηση οποιωνδήποτε 
ιδιοκτησιακών σημειώσεων ή ετικετών στο περιεχόμενο Kindle. Επιπλέον, δεν πρέπει να 
παρακάμπτετε, τροποποιείτε, αφαιρείτε ή να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
που προστατεύουν το Περιεχόμενο Kindle. 
 
Περιοδικές Εκδόσεις. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, όπως επιτρέπεται στην 
πολιτική μας περί ακύρωσης στο Κατάστημα Kindle. Μια συνδρομή μπορεί να διακοπεί 
οποτεδήποτε, εάν, για παράδειγμα, μια Περιοδική Έκδοση δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Εάν 
μια συνδρομή διακοπεί πριν από το τέλος διάρκειάς της, θα λάβετε κατ’ αναλογία 
επιστροφή χρημάτων. ∆ιατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της χρονικής περιόδου και των 
χρεώσεων συνδρομής κατά καιρούς, με ισχύ από την αρχή της επόμενης περιόδου 
συνδρομής. 
 
Κίνδυνος Απώλειας. Κίνδυνος απώλειας για τις μεταφορές Περιεχόμενου Kindle όταν 
λαμβάνετε Περιεχόμενο Kindle ή έχετε πρόσβαση σε αυτό. 
 
2. Γενικά 
 
Λύση. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία θα λύονται αυτόματα σε 
περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας. Στην 
περίπτωση της εν λόγω λύσης, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση του Καταστήματος Kindle 
και του Περιεχομένου Kindle και η Amazon μπορεί να ανακαλέσει αμέσως την πρόσβασή 
σας στο Κατάστημα Kindle και στο Περιεχόμενο Kindle χωρίς επιστροφή οποιωνδήποτε 
χρεώσεων. Η μη εμμονή της Amazon ή η μη επιβολή από την Amazon της αυστηρής 
συμμόρφωσής σας με αυτή τη Συμφωνία δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε από 
τα δικαιώματά της. 
 
Επικρατούσα Γλώσσα. Εάν η παρούσα Συμφωνία μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εκτός 
της Αγγλικής, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αντίφαση τότε θα επικρατεί και θα 
υπερισχύει η Αγγλική έκδοση. 
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Διαφορές/Δεσμευτική Διαιτησία. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει 
ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή το Κατάστημα Kindle ή το Περιεχόμενο 
Kindle, θα επιλύεται με δεσμευτική διαιτησία, και θα υπάγεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία, την αποποίηση εγγυήσεων και τον περιορισμό ευθύνης, καθώς 
επίσης στους λοιπούς όρους που αναφέρονται στις Προϋποθέσεις Χρήσης της 
Amazon.com. Εάν συνάψετε την παρούσα Συμφωνία, χρησιμοποιήσετε το 
Κατάστημα Kindle ή αγοράσετε ή χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο Kindle τότε 
υποδηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτούς.  
 
Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης. Χωρίς να περιορίζονται η 
Αποποίηση Εγγυήσεων και ο Περιορισμός Ευθύνης που αναφέρονται στις 
Προϋποθέσεις Χρήσης της Amazon.com, (1) σε καμία περίπτωση η συνολική 
ευθύνη της Amazon ή οποιουδήποτε άλλου Παροχέα Περιεχομένου βάσει της 
παρούσας Συμφωνίας σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που απορρέει από την 
αγορά του Περιεχομένου Kindle δεν θα υπερβαίνει το ποσό που πληρώσατε 
πραγματικά για το Περιεχόμενο Kindle, και (2) σε καμία περίπτωση η συνολική 
ευθύνη της Amazon ή οποιουδήποτε άλλου Παροχέα Περιεχομένου βάσει της 
παρούσας Συμφωνίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αξίωση δεν θα υπερβαίνει 
το ποσό που πληρώσατε πραγματικά για το Kindle σας. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας. Για παροχή βοήθειας σχετικά με το Kindle σας, τις Εφαρμογές 
Ανάγνωσης, την Υπηρεσία, το Κατάστημα Kindle, το Περιεχόμενο Kindle ή την επίλυση 
οποιωνδήποτε ζητημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kindle-cs-
support@amazon.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό 1-866-321-8851 (χωρίς χρέωση) όταν 
καλείτε εντός των ΗΠΑ ή στον αριθμό 1-206-266-0927 (με χρέωση) όταν καλείτε εκτός 
των ΗΠΑ. 
 
Για θέματα που αφορούν την παρούσα Συμφωνία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με 
την Amazon στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kindleterms@amazon.com. 

 


