Warunki Użytkowania Amazon Kindle Store
Ostatnia aktualizacja: 6 września 2012 r.
Niniejsza Umowa zawarta jest między klientem a firmą Amazon Digital Services, Inc. (wraz
z jej spółkami zależnymi, zwaną dalej w treści umowy „Amazon” lub „my”). Przed zakupem
lub użytkowaniem jakichkolwiek Treści Kindle należy zapoznać się z Warunkami
Użytkowania Sklepu, Informacją o polityce prywatności Amazon.com, Warunkami
Użytkowania witryny Amazon.com a także wszystkimi zasadami i zaleceniami
zamieszczonymi na stronie internetowej Amazon.com lub w Kindle Store (sklepie Kindle)
(zwanymi dalej łącznie, niniejszą „Umową”). Używając Kindle Store lub nabywając bądź
korzystając z jakichkolwiek Treści Kindle, Klient przyjmuje jako wiążące warunki zawarte
w niniejszej Umowie. Jeżeli klient nie akceptuje warunków niniejszej Umowy, wówczas
Klient nie jest uprawniony do korzystania z Kindle Store ani żadnych Treści Kindle.
Na potrzeby niniejszej Umowy:
„Dostawca Treści: oznaczać będzie stronę oferującą Treści Kindle w Kindle Store, którą to
stroną możemy być my bądź strona trzecia; jednakże dla Treści Kindle oznaczonych jako
aktywne treści w Kindle Store, "Dostawca Treści" będzie oznaczać wydawcę Treści Kindle.
„Urządzenia Kindle” oznaczać będą nasze podręczne czytniki elektroniczne.
„Treści Kindle” oznaczać będą cyfrowe treści elektroniczne uzyskane za pośrednictwem
Kindle Store, takie jak książki, gazety, czasopisma, dzienniki, blogi, kanały RSS, gry oraz
inne statyczne oraz interaktywne treści cyfrowe.
„Kindle Store” oznacza nasze sklepy na urządzeniu Kindle, na Aplikacjach Odczytu oraz na
naszej stronie internetowej, której strona główna znajduje się pod adresem
www.amazon.com/kindlestore.
„Periodyki” oznaczają Treści Kindle udostępnione na zasadzie subskrypcji, takie jak
elektroniczne wydania gazet, czasopism, dzienniki, blogi oraz inne treści subskrybowane.
„Aplikacja Odczytu” oznacza oprogramowanie (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia
tego oprogramowania), które udostępniamy, pozwalające użytkownikom na zakup,
pobieranie, przeglądanie i/lub korzystanie z Treści Kindle na Obsługiwanym Urządzeniu.
„Usługa” oznacza bezprzewodową łączność, którą zapewniamy użytkownikom Kindle,
dostarczanie Treści Kindle, Oprogramowania oraz wsparcia i pozostałych usług, które
zapewniamy użytkownikom Kindle i Aplikacji Odczytu.
„Oprogramowanie” oznacza Aplikacje Odczytu oraz wszelkie oprogramowanie Urządzenia
Kindle (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia tego oprogramowania), a także całą
powiązaną dokumentację, które udostępniamy użytkownikowi.
„Obsługiwane Urządzenie” oznacza przenośne, komputerowe lub inne obsługiwane
urządzenie elektroniczne poza Kindle, na którym klient jest upoważniony do korzystania z
Aplikacji Odczytu.
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1. Treści Kindle
Korzystanie z Treści Kindle. Po pobraniu Treści Kindle i zapłaceniu przez Klienta
odpowiedniej opłaty (w tym obowiązujących podatków), Dostawca Treści przekazuje
Klientowi niewyłączne prawo do oglądania, wykorzystywania i wyświetlania Treści Kindle
nieograniczoną liczbę razy, wyłącznie przy zastosowaniu Urządzenia Kindle lub Aplikacji
Odczytu zgodnie z odpowiednim upoważnieniem przyznanym w ramach Usługi, wyłącznie
na takiej liczbie Urządzeń Kindle lub Obsługiwanych Urządzeń, jaka została określona w
Kindle Store, oraz wyłącznie do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Treści
Kindle przekazywane są Klientowi przez Dostawcę Treści na zasadzie licencji, nie umowy
sprzedaży. Dostawca Treści może dołączyć dodatkowe warunki użytkowania Treści Kindle.
Warunki te będą miały zastosowanie, przy czym w razie sporu decydować będą zapisy
niniejszej Umowy. Niektóre Treści Kindle, takie jak Periodyki, mogą być niedostępne za
pośrednictwem Aplikacji Odczytu.
Ograniczenia. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Klient nie ma prawa odsprzedawać,
wypożyczać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować bądź w inny
sposób cedować jakichkolwiek praw do Treści Kindle bądź dowolnej ich części stronom
trzecim. Klient nie ma ponadto prawa do usuwania zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet
umieszczonych w Treściach Kindle. Oprócz powyższego, Klient nie ma prawa do
obchodzenia, modyfikowania, usuwania bądź omijania zabezpieczeń chroniących Treści
Kindle.
Periodyki. Klient może zwrócić się o anulowanie subskrypcji, postępując według polityki
rezygnacji z subskrypcji obowiązującej w Kindle Store. Subskrypcja może zostać
zakończona w dowolnym terminie, na przykład wówczas, gdy dany Periodyk nie jest już
dostępny. W przypadku zakończenia subskrypcji przed upływem okresu jej obowiązywania,
zobowiązujemy się do zwrotu kwoty proporcjonalnej do pozostałego okresu. Zastrzegamy
sobie prawo do modyfikacji od czasu do czasu warunków oraz opłat subskrypcyjnych, przy
czym ewentualne zmiany wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji.
Ryzyko utraty. Ryzyko utraty Treści Kindle przechodzi na klienta z chwilą pobrania lub
uzyskania dostępu do Treści Kindle.
2. Informacje ogólne
Wygaśnięcie praw. Prawa posiadane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy ulegają
automatycznemu wygaśnięciu w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta dowolnego
postanowienia zawartego w niniejszej Umowie. W razie zaistnienia powyższej okoliczności,
Klient zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Kindle Store, a Amazon może ze
skutkiem natychmiastowym anulować dostęp Klienta do Kindle Store lub Treści Kindle bez
zwrotu jakichkolwiek opłat. Braku żądań bądź nieegzekwowania ścisłego przestrzegania
niniejszej Umowy przez Amazon nie należy rozumieć jako zrzeczenia się jakichkolwiek
należnych praw.
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Obowiązująca wersja językowa Umowy. Jeżeli niniejsza Umowa zostanie przetłumaczona
na język inny niż angielski, wówczas angielska wersja językowa będzie mieć moc nadrzędną
i obowiązującą w razie wszelkich sprzeczności bądź rozbieżności.
Spory/Postępowanie arbitrażowe. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub
związane z niniejszą Umową, Kindle Store lub Treściami Kindle podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wiążącego postępowania
arbitrażowego, prawa właściwego, wyłączenia gwarancji oraz ograniczenia
odpowiedzialności, jak również wszelkimi pozostałymi zapisami Warunków
Użytkowania witryny Amazon.com. Klient wyraża zgodę na powyższe warunki
przystępując do niniejszej Umowy, korzystając z Kindle Store lub nabywając bądź
korzystając z Treści Kindle.
Ograniczenie odpowiedzialności. Bez ograniczenia mocy obowiązującej postanowień
dotyczących Wyłączenia gwarancji i Ograniczenia odpowiedzialności zawartych w
Warunkach Użytkowania witryny Amazon.com, (1) w żadnym wypadku łączna
odpowiedzialność Amazon ani żadnego Dostawcy Treści z tytułu niniejszej Umowy w
związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z zakupu Treści Kindle nie
przekroczy kwoty faktycznie zapłaconej przez Klienta za Treści Kindle; oraz (2) w
żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Amazon ani żadnego Dostawcy Treści z
tytułu niniejszej Umowy w związku z jakimkolwiek roszczeniem nie przekroczy kwoty
faktycznie zapłaconej przez Klienta za posiadane Urządzenie Kindle.
Dane kontaktowe. W celu uzyskania pomocy dla swojego Urządzenia Kindle, Aplikacji
Odczytu, Usługi, Kindle Store, Treści Kindle lub w celu rozwiązania innych problemów,
należy skontaktować się z działem Biura Obsługi Klienta pod adresem e-mail: kindle-cssupport@amazon.com lub telefonicznie pod numerem: 1-866-321-8851 dla Klientów
dzwoniących z USA (numer bezpłatny) lub 1-206-266-0927 dla Klientów dzwoniących spoza
USA (opłata wg taryfy operatora).
W sprawach niniejszej Umowy należy kontaktować się z Amazon pod adresem e-mail:
kindleterms@amazon.com.
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