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Användarvillkor för Amazon Kindle Store  

Senast uppdaterad: 6 september 2012 

Det här är ett avtal mellan dig och Amazon Digital Services, Inc. (tillsammans med dess 
dotterbolag kallat ”Amazon” eller ”vi”). Läs de här användarvillkoren för Amazon Kindle Store, 
sekretesspolicyn för Amazon.com, användarvillkoren för Amazon.com och de andra tillämpliga reglerna, 
policyerna och villkoren på webbplatsen Amazon.com eller i Kindle Store (gemensamt kallat detta 
”avtal”) innan du köper eller använder Kindle eller något annat Kindle‐innehåll. Genom din 
användning av Kindle Store eller använder något Kindle-innehåll samtycker du till att 
omfattas av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal, får du inte 
använda Kindle Store eller något Kindle-innehåll. 

I detta avtal tillämpas följande definitioner: 

Med ”innehållsleverantör” avses den part som tillhandahåller Kindle‐innehåll i Kindle Store och den 
parten kan vara vi eller en tredje part. Vad gäller Kindle‐ innehåll som betecknas som aktivt innehåll i 
Kindle Store avses dock med "innehållsleverantör" den part som offentliggjort Kindle‐ innehållet. 

Med ”Kindle” avses vår bärbara elektroniska läsplatta. 

Med ”Kindle-innehåll” avses digitaliserat elektroniskt innehåll som erhållits via Kindle Store, 
såsom böcker, dagstidningar, tidskrifter, tidningar, bloggar, RSS-flöden, spel och annat 
statiskt och interaktivt elektroniskt innehåll. 

Med ”Kindle Store” avses våra butiker på Kindle, läsenheter och vår webbplats, och 
startsidan finns på adressen www.amazon.com/kindlestore. 

Med ”tidskrifter” avses Kindle-innehåll som du har tillgång till på abonnemangsbasis, såsom 
elektroniska dagstidningar, tidskrifter, tidningar, bloggar och annat abonnemangsbaserat 
innehåll.  

Med ”läsenhet” avses programvara (inklusive eventuella uppdateringar/uppgraderingar av 
programvaran ifråga) som vi tillhandahåller och som ger användarna möjlighet att köpa, 
hämta, bläddra bland och/eller använda Kindle-innehåll på en stödd enhet. 

Med ”tjänsten” avses den trådlösa anslutningsmöjligheten som vi tillhandahåller för Kindle-
användare, tillhandahållandet av Kindle-innehåll, programvaror, stöd och andra tjänster 
som vi tillhandahåller för användare av Kindle och läsenheter. 

Med ”programvaror” avses läsenheterna och alla programvaror i Kindle (inklusive eventuella 
uppdateringar av/uppgraderingar till programvarorna ifråga) och all relaterad 
dokumentation som vi tillhandahåller för dig. 

Med ”stödd enhet” avses en mobil, dator eller en annan stödd elektronisk enhet än en 
Kindle på vilken du har rätt att använda en läsenhet. 

1. Kindle-innehåll 
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Användning av Kindle-innehåll 
När du hämtar digitalt innehåll och betalar eventuella avgifter (inklusive tillämpliga skatter) 
beviljar dig innehållsleverantören icke-exklusiv rätt att titta på, använda och visa sådant 
Kindle-innehåll ett obegränsat antal gånger, dock enbart på Kindle eller en läsenhet eller 
såsom annars tillåts som en del av tjänsten och enbart på det antal Kindle-läsplattor eller 
andra stödda enheter som specificerats i Kindle Store, samt enbart för din egen, icke-
kommersiella användning. Kindle-innehåll säljs inte till dig av innehållsleverantören utan 
beviljas dig under licens. Innehållsleverantören kan ange ytterligare användningsvillkor för 
sitt Kindle-innehåll. Sådana villkor ska även tillämpas, men detta avtal ska gälla i händelse 
av motsägelser. Det är möjligt att du inte har tillgång till visst Kindle-innehåll, såsom 
tidskrifter, via läsenheter. 

Begränsningar  
Om inte annat uttryckligen anges har du inte rätt att sälja, hyra ut, leasa, distribuera, 
sända, upplåta underlicens eller på annat sätt tilldela några som helst rättigheter till Kindle-
innehållet eller en del därav till en tredje part, och du har inte rätt att avlägsna eller ändra 
meddelanden eller märkningar om äganderättigheter på Kindle-innehållet. Därtill har du inte 
rätt att förbise, ändra, omintetgöra eller kringgå säkerhetsfunktioner som skyddar Kindle-
innehållet. 

Tidskrifter  
Du har rätt att avsluta din prenumeration i enlighet med vår avbokningspolicy i Kindle 
Store. En prenumeration kan avslutas när som helst, till exempel om en tidskrift inte längre 
finns tillgänglig. Om en prenumeration avslutas innan dess giltighetsperiod tagit slut 
kommer du att få en proportionellt beräknad ersättning. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
prenumerationsvillkor och -avgifter nu och då, med verkan från och med början av följande 
prenumerationsperiod.  

Risk för förlust Risk för förlust av överföringar av Kindle-innehåll vid hämtning eller 
åtkomst av Kindle-innehåll.  

2. Allmänt 

Uppsägning  
Dina rättigheter enligt detta avtal upphör automatiskt att gälla om du inte uppfyller något 
av villkoren i detta avtal. I händelse av en sådan uppsägning ska du sluta att använda 
Kindle Store och Kindle-innehållet och Amazon har rätt att med omedelbar verkan spärra 
din åtkomst till Kindle Store eller till Kindle-innehåll utan återbetalning av eventuella 
avgifter. Om Amazon inte insisterar på eller driver igenom din uppfyllelse av detta avtal 
medför det inte ett undantag från någon av Amazons rättigheter.  
 
Gällande språk  
Om detta avtal översätts till ett annat språk än engelska är det den engelska versionen som 
gäller och är rådande såvida det förekommer en konflikt eller avvikelse.  
 
Tvistemål/bindande skiljedomsförfarande  
Alla tvistemål eller anspråk som uppstår från eller är förknippat med detta avtal, 
Kindle Store eller Kindle-innehåll omfattas av det bindande skiljedomsförfarandet, 
tillämpliga lagar, ansvarsfriskrivningen avseende garantier och den begränsade 
ansvarsskyldigheten och alla andra villkor i användarvillkoren för Amazon.com. Du 
samtycker till dessa villkor genom att ingå detta avtal, använda Kindle Store eller 
genom att köpa eller använda Kindle-innehåll. 
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Begränsad ansvarsskyldighet  
Utan att begränsa garantifriskrivningen och den begränsade ansvarsskyldigheten i 
användarvillkoren för Amazon.com, (1) i alla händelser är Amazons och de andra 
innehållsleverantörernas sammanlagda ansvarsskyldighet enligt detta avtal vad 
gäller eventuella anspråk gällande köp av Kindle-innehåll begränsad till det 
faktiska belopp som du har betalat för Kindle-innehållet, och (2) i alla händelser är 
Amazons och de andra innehållsleverantörernas sammanlagda ansvarsskyldighet 
enligt detta avtal vad gäller eventuella andra anspråk begränsad till det faktiska 
belopp som du betalat för Kindle. 
 
Kontaktuppgifter  
Kontakta kundtjänst för hjälp med din Kindle, en läsenhet, tjänsten, Kindle Store, Kindle‐innehållet eller 
andra problem antingen via e‐post till adressen: kindle‐cs‐support@amazon.com eller genom att ringa 
1 866 321 8851 (kostnadsfritt) inom USA eller 1 206 266 0927 (avgiftsbelagt) utanför USA.  

Kontakta Amazon via e-post för ärenden angående detta avtal: kindleterms@amazon.com.  

 

 


