Amazon Kindle Store bruksvilkår
Sist oppdatert: 6. september 2012
Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets
forretningsmessige tilknytninger, ”Amazon” eller ”vi”). Les gjennom Amazon Kindle
Stores bruksvilkår, Amazon.com personvernerklæring, Amazon.coms bruksvilkår samt
andre gjeldende regler, policyer og vilkår som er lagt ut på webområdet Amazon.com
eller på Kindle Store (samlet kalt ”Avtalen”) før du kjøper eller tar i bruk innhold på
Kindle. Ved å ta i bruk Kindle, eller kjøpe eller ta i bruk innhold, samtykker du til å være
bundet av vilkårene i denne Avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne Avtalen, kan
du ikke bruke Kindle eller noe innhold fra Kindle.
I forbindelse med denne Avtalen:
”Innholdsleverandør” betyr den parten som tilbyr innholdet på Kindle Store, og kan være
oss eller en tredjepart; men for innhold på Kindle som er ment som aktivt innhold på
Kindle Store, betyr ”Innholdsleverandør” utgiveren av dette innholdet.
Med ”Kindle” mener vi vår bærbare elektroniske leseenhet.
”Innhold på Kindle” betyr digitalisert, elektronisk innhold ervervet gjennom Kindle Store,
som bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, blogger, RSS-nyhetsmatinger, spill og annet
statisk og interaktivt innhold.
”Kindle Store” betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt,
hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.
”Periodiske tidsskrifter” betyr innhold på Kindle som gjøres tilgjengelig for deg på
abonnementsbasis, som elektroniske aviser, magasiner, tidsskrifter, blogger og annet
abonnementsbasert innhold.
”Leseapplikasjon” betyr programvaren (inkludert eventuelle
oppdateringer/oppgraderinger av denne programvaren) som vi gjør tilgjengelig for at
brukere kan kjøpe, se gjennom og/eller bruke innhold på Kindle på en Enhet vi har støtte
for.
”Tjenesten” betyr den trådløse tilkoblingen som vi tilbyr Kindle-brukere, levering av
innhold på Kindle, programvare og støtte samt andre tjenester som vi leverer til brukere
av Kindle og leseapplikasjoner.
”Programvaren” betyr leseapplikasjonene og all programvare på Kindle (inkludert
eventuelle oppdateringer/oppgraderinger på denne programvaren), og all relatert
dokumentasjon som vi gjør tilgjengelig for deg.
Med "Enhet vi har støtte for" menes en mobiltelefon, PC eller annen elektronisk enhet
enn Kindle som du har autorisasjon til å bruke en Leseapplikasjon på.
1. Innhold på Kindle
Bruk av innholdet på Kindle. Når du laster ned innhold på Kindle og betaler eventuelle
avgifter (inkludert gjeldende skatter), gir Innholdsleverandøren deg en ikke-eksklusiv
rett til å se, bruke og vise slikt innhold på Kindle et ubegrenset antall ganger, kun på
Kindle eller en leseapplikasjon eller som ellers del av Tjenesten, kun på det antall Kindleenheter eller enheter vi har støtte for som spesifisert på Kindle Store og kun til egen,

ikke-kommersiell bruk. Innholdsleverandøren lisensierer, men selger ikke, innhold på
Kindle til deg. Innholdsleverandøren kan inkludere tilleggsvilkår for bruk innenfor sitt
innhold på Kindle. Disse vilkårene gjelder også, men de vil være underlagt Avtalen ved
en eventuell konflikt. Noe innhold på Kindle, som Periodiske tidsskrifter, er kanskje ikke
tilgjengelig for deg gjennom leseapplikasjoner.
Begrensninger. Med mindre noe annet er spesifikt uttrykt, kan du ikke selge, leie,
lease, distribuere, kringkaste, underlisensiere eller på andre måter tilføre rettighetene til
innholdet på Kindle eller deler av det til en tredjepart, og du kan ikke fjerne eller endre
merknader om eierskap eller etiketter på innholdet på Kindle. I tillegg kan du ikke
omkoble, endre, oppheve eller omgå sikkerhetsinnstillinger som beskytter innholdet på
Kindle.
Periodiske tidsskrifter. Du kan si opp abonnementet i henhold til vår oppsigelsespolicy
på Kindle Store. Et abonnement kan sies opp når som helst, for eksempel hvis et
Periodisk tidsskrift ikke lenger er tilgjengelig. Hvis et abonnement sies opp før
terminslutt, får du tilbake en proporsjonalt beregnet refusjon. Vi forbeholder oss retten
til å endre abonnementsvilkårene fra tid til annen, som trer i kraft fra starten av neste
abonnementstermin.
Fare for tap. Fare for tap av innhold fra Kindle når du laster ned eller bruker innhold på
Kindle.
2. Generelt
Opphevelse. Rettighetene dine i henhold til denne Avtalen opphører automatisk hvis du
ikke handler i samsvar med vilkårene i denne Avtalen. I tilfeller der Avtalen opphører må
du stoppe all bruk av Programvaren, og Amazon kan øyeblikkelig stenge tilgangen til
kindle Store eller til innholdet på kindle uten å refundere avgifter eller gebyrer. Hvis
Amazon skulle unnlate å insistere på eller håndheve streng overholdelse av denne
Avtalen, betyr det likevel ikke en fraskrivelse av rettighetene.
Gjeldende språk. Hvis denne Avtalen er oversatt til et annet språk enn engelsk, er det
den engelske versjonen som er gjeldende og går foran i den grad det oppstår konflikt
eller uoverensstemmelser.
Tvister og voldgift. Alle tvister eller krav som på noen måte har forbindelse med
denne Avtalen, Kindle Store eller innholdet på Kindle, er underlagt tvungen
voldgift, gjeldende lovverk, garantifraskrivelser og alle andre vilkår i
brukervilkårene for Amazon.com. Du aksepterer de vilkårene ved å gi ditt
samtykke til denne avtalen gjennom å bruke Kindle Store, eller kjøpe eller
bruke innhold på Kindle.
Ansvarsbegrensning. Uten å begrense garantien og ansvarsomfanget i
brukervilkårene for amazon.com, (1) skal Amazons, eller enhver annen
Innholdsleverandørs, samlete ansvar under denne avtalen i forbindelse med
krav relatert til kjøp av innhold på Kindle, ikke under noen omstendighet
overgå det beløpet du faktisk har betalt for innholdet på Kindle; og (2)
Amazons, eller enhver annen Innholdsleverandørs, samlete ansvar under denne
avtalen i forbindelse med ethvert annet krav, ikke under noen omstendighet
overgå det beløpet du faktisk har betalt for din Kindle.
Kontaktinformasjon. Hvis du trenger hjelp med Kindle, en leseapplikasjon, Tjenesten
eller hjelp til løse andre problemer, kan du kontakte kundeservice via e-post: kindle-cssupport@amazon.com eller på telefonnummer 1-866-321-8851 (grønt nummer) når du

ringer innenfor USA eller på 1-206-266-0927 (avgifter gjelder) når du ringer fra andre
land utenfor USA.
For all korrespondanse vedrørende denne avtalen kan du kontakte Amazon via e-post
på:
kindleterms@amazon.com.

