
 

 

   Amazon של Kindle לחנות תנאי שימוש

   2012ספטמבר ב 6עדכון אחרון: 

לפני .  )"אנחנו"או  "Amazon"(עם שותפיה,  .Amazon Digital Services, Incזהו הסכם בינך לבין
'הודעת את , Kindleאת תנאי השימוש האלה בחנות אנא קרא , כלשהו Kindle תוכןשימוש ברכישה או 

, האחריםאת הכללים , וכן 'Amazon.com-'תנאי השימוש ב, את comAmazon.של  השמירה על פרטיות'
 (ביחד, Kindleחנות באו  Amazon.comהאינטרנט באתרהרלבנטיים המפורסמים והתנאים , מדיניותה

, אתה מסכים כלשהו Kindleתוכן או רכישה או שימוש  Kindleחנות השימוש בבאמצעות  .)זה "הסכם"
חנות ב להשתמש רשאיאינך מקבל את תנאי הסכם זה, אינך אם  .של הסכם זהלתנאיו להיות כפוף 

Kindle בתוכן  אוKindle  .כלשהו  

  :זה הסכםלמטרות 

; שלישי צד או אנחנו להיות יכול אשר, Kindle בחנות Kindle תוכן המציע לספק הכוונה –" תוכן ספק"
" תוכן ספק"ב הכוונה, Kindle בחנות פעיל כתוכן לשמש יועדמ אשר Kindle תוכןל הקשור בכל, אולם
  .Kindle תוכן של לאור מוציאל היא

  " פירושו מכשירי הקריאה האלקטרוניים הניידים שלנו.Kindleהמונח "
  

, כגון ספרים, עיתונים, Kindleאשר הושג דרך חנות  פירושו תוכן אלקטרוני דיגיטלי –" Kindle"תוכן 
או  סטטיים, משחקים, ועוד תכנים אלקטרוניים  RSSהזנותמגזינים, כתבי עת, בלוגים, 

   .יםאינטראקטיבי

דף הבית שקריאה ובאתר האינטרנט שלנו,  מיביישו, Kindle-בת שלנו יוהכוונה לחנו –" Kindle"חנות 
  .mazon.com/kindlestorewww.a: לו ממוקם בכתובתש

העומד לרשותך על בסיס מנוי, כגון עיתונים, מגזינים, כתבי עת, בלוגים  Kindleתוכן  פירושו –כתבי עת" "
   אלקטרוניים ותוכן אחר המבוסס על מנוי.

עדכונים/שדרוגים לתוכנה) זמינה המאפשרת למשתמשים תוכנה (כולל כל פירושו  –"יישום קריאה" 
  .נתמך מכשירעל גבי  Kindleריד, לגלוש ו/או שימוש בתוכן לקנות, להו

, Kindleתוכן אספקת , Kindleפירושו הקישוריות האלחוטית שאנו מספקים למשתמשי  –"שירות" 
  . ולמשתמשים ביישום קריאה Kindleתוכנה, תמיכה ושירותים אחרים שאנו מספקים למשתמשי 

(כולל כל העדכונים/שדרוגים לתוכנה), וכל תיעוד משויך  Kindle-יישום קריאה וכל תוכנה ב –"תוכנה" 
  .שאנחנו מעמידים לרשותך

שעליו אתה  Kindleפירושו מכשיר נייד, מחשב או מכשיר אלקטרוני נתמך אחר מלבד  -"מכשיר נתמך" 
  מורשה להפעיל יישום קריאה.

  
   Kindleתוכן . 1

(כולל  חיובים כלשהם החלים על כךשלום ות Kindleלאחר ההורדה של תוכן  .Kindleשימוש בתוכן 
זה מספר  Kindleמסים ישימים), ספק התוכן מעניק לך זכות לא בלעדית לצפות, להשתמש, ולהציג תוכן 

סגרת השירות, אך במבאופן אחר תר והכפי ש יישום קריאה או או Kindleפעמים בלתי מוגבל, אך ורק על 
אך ורק לשימוש אישי, ו, Kindleהמפורטים בחנות  נתמכיםמכשירים או  Kindle-המכשירי על מספר  ורק

 כלולהתוכן עשוי לספק  ניתן לך ברישיון, ולא במכירה, על ידי ספק התוכן. Kindleלא מסחרי. תוכן 
, אבל הסכם זה יהווה הבסיס אף הםאלה יחולו  תנאים. Kindleתוכן עבור השימוש בתנאים נוספים 

יישום זמין דרך  עשוי שלא להיותמסוים, כגון כתבי עת,  Kindleתוכן  .מחלוקתלפסיקה במקרה של 
  .קריאה



 

 

 להעביר זכויות חוזה . אם לא צוין מפורשות אחרת, אסור למכור, להשכיר, להחכיר, להפיץ, לשדר,הגבלות
 רשאי, ואינך כלשהו לצד שלישי כל חלק ממנוב, או Kindleתוכן באו להקצות זכויות בכל דרך אחרת 

, לשנות, להתעלם רשאיבנוסף, אינך  .Kindleתוויות של תוכן  שנות כל הודעות קנייניות אולהסיר או ל
   .Kindleאבטחה המגנים על תוכן  מאפיינילהפר, או לעקוף 

אנו רשאים להפסיק מנוי  Kindle.. ניתן לבטל את המינוי כמצוין במדיניות הביטול שלנו בחנות כתבי עת
 תקבל, תקופתולפני תום מסתיים נם זמינים יותר. במידה ומנוי , למשל, אם כתבי העת איבכל עת
שחושב לפי תקופת השימוש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי ודמי המנוי מעת לעת,  החזר

  השינוי יכנס לתוקף בתחילת התקופה הבאה של המנוי.

בעת הורדה או גישה לתוכן  Kindleכן . קיים סיכון של איבוד תוכן בנוגע להעברות תוסיכון של איבוד תוכן
Kindle.  

  . כללי2

. הזכויות המוקנות לך בכפוף להסכם זה תסתיימנה באופן אוטומטי במקרה של הפסקת ההתקשרות
הימנעות מצדך לעמוד בתנאי כלשהו האמור בהסכם זה. במקרה של הפסקת התקשרות כאמור, עליך 

תהא רשאית לבטל באופן מיידי את הגישה  Amazon-, וKindleובתוכן  Kindleלחדול מכל שימוש בחנות 
לעמוד על קיום  Amazonללא החזר כספי כלשהו. הימנעות מצדה של  Kindleולתוכן  Kindleשלך לחנות 

  התחייבויותיך על פי הסכם זה או לאכוף אותן לא תיחשב לוויתור מצדה על זכויות כלשהן המוקנות לה.

מתורגם לשפה כלשהי שאינה אנגלית, הנוסח הקובע יהיה הגרסה . אם הסכם זה לשון הנוסח הקובע
  התאמה כלשהן.- בשפה האנגלית, ונוסח זה יגבר בכל מקרה שיתגלו סתירה או אי

חנות כל מחלוקת או תביעה הנובעות מהסכם זה או בקשר אליו או בקשר ל מחלוקות/בוררות מחייבת.
Kindle  או לתוכןKindle  ,לדין החל, לתניות פטור בנוגע לכתבי אחריות כפופות לבוררות מחייבת

. התקשרותך 'Amazon.com-'תנאי השימוש בולהגבלת אחריות ולכל התנאים האחרים הכלולים במסמך 
מהווים הסכמה מצדך  Kindleוכן או רכישה או שימוש בת Kindleחנות בהסכם זה או שימוש שלך ב

  לתנאים אלה. 

ת פטור י' בעניין תניAmazon.com- הגבלת אחריות. מבלי להגביל את האמור במסמך 'תנאי השימוש ב
או של  Amazonבשום מקרה לא תעלה החבות המצרפית של ) 1בנוגע לכתבי אחריות ולהגבלת אחריות, (

על  Kindleר לתביעה כלשהי בקשר לרכישת תוכן ספק תוכן אחר כלשהו על פי הסכם זה בכל הקשו
של  המצרפית) בשום מקרה לא תעלה החבּות 2וכן (; Kindleהסכום ששילמת בפועל עבור תוכן 

Amazon  כלשהי על הסכום אחרת על פי הסכם זה בנוגע לתביעה או של ספק תוכן אחר כלשהו
  שברשותך.  Kindleששילמת בפועל עבור מכשיר 

, Kindle, חנות שלך, יישום קריאה, השירות Kindle-ה בקשר למכשירעזרה קבלת ל .קשרפרטים ליצירת 
-kindle-cs צור קשר עם שירות לקוחות באמצעות דוא"ל:נא ליאו לפתרון בעיות אחרות,  Kindleתוכן 

support@amazon.com :למתקשרים מארה"ב, או  )שיחת חינם( 1-866-321-8851 או בטלפון
  .1-206-266-0927לארה"ב (בתשלום) למתקשרים מחוץ 

 .kindleterms@amazon.comבדוא"ל:  Amazonליצירת קשר בנוגע הסכם זה, אנא צור קשר עם 

  


