
 

Termos de Uso do Kindle da Amazon 
 
Última atualização: 6 de setembro de 2012 
 
Este é um contrato entre você e a Amazon Digital Services, Inc. (com suas filiais, 
“Amazon” ou “nós”). Por favor, leia estes Termos de Uso do Kindle da Amazon, o 
aviso de privacidade da Amazon.com, as condições de uso da Amazon.com) e as 
outras regras, políticas e termos aplicáveis publicados no site da web da 
Amazon.com ou em seu Kindle ou disponível em qualquer Serviço (conjuntamente, 
este “Contrato”) antes de usar o Kindle, qualquer Aplicativo de Leitura ou o 
Serviço. Usando o Kindle, qualquer Aplicativo de Leitura ou o Serviço, você 
concorda em cumprir os termos deste Contrato. Se você não aceitar os termos 
deste Contrato, você não poderá usar o Kindle, qualquer Aplicativo de Leitura ou o 
Serviço; você poderá devolver o Kindle e obter reembolso de acordo com a política 
de devolução aplicável. 
 
Para os fins deste Contrato: 
 
“Conteúdo Digital” significa o conteúdo eletrônico digitalizado, como livros, jornais, 
revistas, periódicos, músicas, vídeos, apps, blogs, feeds RSS, jogos e outros 
conteúdos eletrônicos interativos e estáticos. 
 
“Kindle” significa nossos aparelhos de leitura eletrônica portátil. 
 
 “Aplicativo de Leitura” significa um software (incluindo algumas atualizações/novas 
versões deste software) por nós disponibilizado, que permite aos usuários adquirir, 
fazer o download, navegar e/ou usar o Conteúdo Digital em um Dispositivo 
Compatível. 
 
“Serviço” significa a conectividade sem fio que oferecemos aos usuários do Kindle, 
o fornecimento do Conteúdo Digital, Software e suporte e outros serviços que 
oferecemos aos usuários do Kindle e do Aplicativo de Leitura. 
 
“Software” significa os Aplicativos de Leitura e todos os softwares do Kindle 
(incluindo quaisquer atualizações/novas versões deste software) e qualquer 
documentação relacionada que disponibilizamos a você. 
 
“Dispositivo Compatível” significa um celular, computador ou outro dispositivo 
eletrônico compatível que não seja um Kindle em que você está autorizado a 
executar um Aplicativo de Leitura 
 
1. Conectividade Sem Fio 
 
Uso da Conectividade Sem Fio. O seu Kindle usa a conectividade sem fio para 
permitir que você compre e faça o download do Conteúdo Digital. Alguns 
dispositivos Kindle podem exigir a aquisição de um plano de dados de terceiros a 
fim de receber e utilizar a conectividade sem fio. Neste caso, sua conectividade sem 
fio estará sujeita a taxas, restrições e limitações impostas pela fornecedora de 
conexão. Além disso, se o Kindle funcionar com serviços de terceiros, como pontos 
de acesso Wi-Fi, um terceiro poderá cobrar taxas para a utilização desses serviços. 
Se seu Kindle não for objeto de um plano de dados ou outras taxas de terceiros, 
em geral, não cobramos para a utilização da conectividade sem fio. No entanto, seu 
Kindle pode usar a conectividade sem fio para disponibilizar outros serviços a você 
para os quais podemos cobrar uma taxa, tais como o download de arquivos 
pessoais e as assinaturas se você estiver em outro país. As taxas e condições para 
estes serviços se encontram no site Amazon.com ou através do seu Kindle e podem 
ser alterados de tempos em tempos.  



 

 
Sua Conduta. Você pode usar a conectividade sem fio fornecida por nós apenas 
em relação ao Serviço como permitido por este Contrato. Você não deve usar a 
conectividade sem fio para qualquer outra finalidade. 
 
Disponibilidade. Se o seu Kindle estiver localizado em uma área onde não 
consegue manter a conectividade sem fio, você pode não estar habilitado a usar 
alguns ou todos os Serviços. Nós não somos responsáveis pela indisponibilidade da 
conectividade sem fio do seu Kindle ou qualquer perda correspondente do Serviço. 
Os casos que fogem ao nosso controle razoável (como mudanças no serviço ou 
condições por parte dos provedores sem fio) podem impactar as condições ou 
circunstâncias segundo os quais fornecemos a você conectividade sem fio e podem 
resultar em uma mudança dessas condições ou uma modificação ou perda 
temporária ou permanente da conectividade sem fio do seu Kindle. 
 
2. Aparelho e Software 
 
Uso do Software. Você pode usar o Software apenas em um Kindle ou através de 
um Aplicativo de Leitura em um Dispositivo Compatível. Condições adicionais 
encontradas nas Condições de Uso da Amazon.com se aplicam ao software. Para 
condições adicionais que se aplicam a determinados softwares de terceiros, veja a 
seção Legal, Legal & Conformidade ou similar no menu de Ajustes do seu Kindle ou 
a seção Notificações Legais de seu Aplicativo de Leitura. 
 
Serviços baseados em localização. Alguns dispositivos Kindle tem uma 
característica que, quando ativada, permite que a Amazon e aplicativos no seu 
dispositivo acessem informações de localização que podem ser usados para 
fornecer serviços baseados em localização. Saiba mais sobre a coleta e o uso de 
dados de localização. Se você estiver usando serviços baseados em localização em 
seu Kindle para navegação, você é o único responsável pela garantia de sua 
navegação segura, pela observância das regras de tráfego e deverá usar seu 
próprio discernimento durante a direção e na escolha das rotas. A Amazon não 
garante a exatidão, integridade ou segurança de qualquer serviço baseado em 
localização. 
  
3. Geral 
 
Informações Recebidas. O Software fornecerá à Amazon dados sobre seu Kindle 
e sua interação com o Serviço (tais como memória disponível, tempo de 
disponibilidade do serviço, arquivos logo e força do sinal). O Software também 
fornecerá à Amazon informações relacionadas ao Conteúdo Digital em seu Kindle e 
Dispositivos Compatíveis e o seu respectivo uso (tais como a última página lida e 
arquivamento do conteúdo). Informações fornecidas pela Amazon, incluindo 
anotações, marcadores, notas, realces ou marcações semelhantes que você fizer 
com o seu Kindle ou Aplicativo de Leitura, podem ser armazenados em servidores 
localizados fora do país em que você vive. Qualquer informação que recebermos 
está sujeita ao Aviso de Privacidade da Amazon.com.  
 
Informações Fornecidas a Terceiros. Você é responsável por qualquer 
informação fornecida a terceiros que usam o Kindle ou um Aplicativo de Leitura. 
Quaisquer informações fornecidas a terceiros estarão sujeitas ao aviso de 
privacidade ou a quaisquer outros termos similares que o terceiro forneça a você, e 
não estarão sujeitas ao Aviso de Privacidade da Amazon.com. 
 
Mudanças no Serviço. Nós podemos modificar, suspender ou interromper o 
Serviço, no todo ou em parte, a qualquer momento. 
 



 

Término. Seus direitos previstos neste Contrato serão automaticamente 
rescindidos se você deixar de cumprir qualquer condição deste Contrato. Em caso 
da rescisão em questão, a Amazon pode revogar imediatamente seu acesso ao 
Serviço sem reembolso de qualquer quantia. Falha da Amazon em insistir ou forçar 
seu cumprimento rigoroso deste Contrato não constituirá uma renúncia a qualquer 
um dos direitos da Amazon. 
 
Idioma Principal. Se este acordo for traduzido para um idioma diferente do 
inglês, a versão inglesa irá se aplicar e prevalecer na medida em que houver 
qualquer conflito ou discrepância. 
 
Litígios/Arbitragem obrigatória. Qualquer disputa ou reivindicação 
decorrente ou relacionada a este contrato ou a um Kindle, qualquer 
Aplicativo de Leitura ou o Serviço está sujeita a arbitragem obrigatória, à 
lei de regência, isenção de garantias e limitação de responsabilidade e 
todos os outros termos das Condições de Uso da Amazon.com. Você 
concorda com esses termos ao celebrar este contrato, ou ao usar um 
Kindle, qualquer Aplicativo de Leitura ou o Serviço. 
 
Renúncia de Garantias e Limitação de Responsabilidade. Sem limitar a 
Renúncia de Garantias e Limitação de Responsabilidade nas Condições de 
Uso da Amazon.com, (1) salvo disposição em contrário por parte da 
Amazon, seu Kindle possui um ano de garantia limitada; e (2) em nenhum 
caso a responsabilidade agregada da Amazon sob este contrato em relação 
a qualquer reivindicação excederá o valor que você efetivamente pagou 
pelo seu Kindle. 
 
Informação de Contato. Para ajuda com seu Kindle, Aplicativo de Leitura, o 
Serviço, Conteúdo Digital ou para resolução de outros assuntos, entre em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Cliente por e-mail: kindle-cs-
support@amazon.com ou pelo telefone 1-866-321-8851 (chamada gratuita) 
quando ligar nos EUA ou pelo 1-206-266-0927 (serão aplicadas tarifas) quando 
ligar de fora dos EUA. 
 
Para comunicações relativas a este Contrato, por favor, entre em contato com a 
Amazon pelo e-mail: kindleterms@amazon.com. 
 


