
 

 

Brugsbetingelser for Amazon Kindle  

Senest opdateret: 6. september 2012 

Denne aftale indgås mellem dig og Amazon Digital Services, Inc. (herunder de 
associerede selskaber ’Amazon’ eller ’vi’). Du bedes læse disse brugsbetingelser for 
Amazon Kindle, Amazon.coms erklæring om beskyttelse af personoplysninger, Amazons 
brugsbetingelser samt andre regler, politikker og betingelser, der er offentliggjort på 
Amazon.coms website, på eller via din Kindle eller som er leveret med en tjeneste 
(samlet kaldet ”aftalen”), før du køber eller bruger Kindle, et læseprogram eller 
tjenesten. Ved at bruge Kindle, et læseprogram eller tjenesten accepterer du at være 
bundet af betingelserne i nærværende aftale. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene i 
denne aftale, må du hverken bruge Kindle, noget læseprogram eller digitalt indhold eller 
tjenesten, og du kan returnere Kindle og få dine penge refunderet i henhold til gældende 
returpolitik. 

I nærværende aftale gælder det, at: 

”Digitalt indhold” henviser til digitaliseret, elektronisk materiale, som f.eks. bøger, 
aviser, magasiner, tidsskrifter, musik, videoer, applikationer, blogs, RSS feeds, spil og 
andet statisk og interaktivt elektronisk materiale. 

”Kindle” henviser til vores bærbare, elektroniske læseenhed. 

”Læseprogram” henviser til software (herunder tilhørende opdateringer og 
opgraderinger) udbudt af os, som giver brugerne adgang til at købe, downloade, søge i 
og/eller anvende Kindle-indhold på en understøttet enhed. 

”Tjenesten” henviser til den trådløse forbindelse, vi leverer til Kindle-brugere, den 
levering af digitalt -indhold, software samt support og andre ydelser, vi leverer til 
brugere af Kindle og læseprogrammer. 

”Software” henviser til læseprogrammer og alt software installeret på Kindle (herunder 
opdateringer og opgraderinger af dette software), samt den tilhørende dokumentation, 
der stilles til rådighed for brugerne.  

”Understøttet enhed” betyder en mobiltelefon, en computer eller en anden understøttet 
elektronisk enhed, som ikke er en Kindle, hvorpå du er berettiget til at bruge et 
læseprogram.  

1. Trådløs forbindelse 

Anvendelse af trådløs forbindelse. Din Kindle gør det muligt for dig via en trådløs 
forbindelse at indkøbe og downloade digitalt indhold. Visse Kindle-enheder kan kræve, at 
du indgår en dataaftale med en tredjepart for at modtage og bruge den trådløse 
forbindelse. I det tilfælde er din trådløse forbindelse underlagt de gebyrer, restriktioner 
og begrænsninger, som leverandøren af den trådløse forbindelse har opsat. Hvis din 
Kindle derudover bruges med tredjepartstjenester, som f.eks. Wi-Fi access points, kan 
en tredjepart kræve betaling for brug af sådanne tjenester. Hvis din Kindle ikke er 
underlagt en dataaftale eller tredjepartsgebyrer, vil vi generelt ikke opkræve dig noget 
beløb for brug af den trådløse forbindelse. Din Kindles trådløse forbindelse kan også give 



 

 

dig adgang til andre tjenester, som vi vil kræve betaling for, som f.eks. download af 
personlige filer og abonnementer, når du befinder dig i et andet land. Takster og gebyrer 
for sådanne tjenester kan findes på Amazon.coms hjemmeside eller på din Kindle og kan 
blive ændret fra tid til anden. 

Din adfærd. Den trådløse forbindelse leveret af os må kun bruges i forbindelse med 
tjenesten som anført i denne aftale. Du må ikke bruge den trådløse forbindelse til noget 
andet formål. 

Tilgængelighed. Hvis din Kindle bruges i et område, hvor den ikke kan opretholde den 
trådløse forbindelse, kan du muligvis ikke gøre brug af dele af eller hele tjenesten. Vi er 
ikke ansvarlige for manglende trådløs forbindelse til din Kindle eller nogen form for 
manglende adgang til tjenesten. Begivenheder, vi ikke med rimelighed kan være 
ansvarlige for (som f.eks. ændringer i udbyderes ydelser eller betingelser), kan få 
indflydelse på de betingelser eller omstændigheder under hvilke vi leverer trådløs 
forbindelse og kan dermed medføre ændringer til disse betingelser eller midlertidig eller 
permanent ændring eller tab af trådløs forbindelse til din Kindle. 

2. Enhed og software 

Brug af software. Du må kun anvende softwaren på din Kindle eller via et 
læseprogram på en understøttet enhed. Der gælder yderligere betingelser for softwaren, 
der er indeholdt i brugsbetingelserne for Amazon.com. For at få yderligere oplysninger 
om ekstra betingelser, der gælder for visse tredjepartssoftwareprodukter henvises til 
afsnittet ’Legal’, ’Legal & Compliance’ eller tilsvarende afsnit i Settings-menuen i din 
Kindle eller afsnittet med juridiske meddelelser i dit læseprogram. 

Lokationsbaserede tjenester. Visse Kindle-enheder har en funktion, der, når den er 
slået til, gør det muligt for Amazon og applikationer på din enhed at få adgang til 
lokationsoplysninger, der kan anvendes til at levere lokationsbaserede tjenester. Læse 
mere om indsamling og brug af lokationsoplysninger. Hvis du bruger lokationsbaserede 
tjenester på din Kindle til navigering, er du alene ansvarlig for at sikre, at du kører 
sikkert, overholder færdselsreglerne og bruger din egen dømmekraft under kørsel og ved 
valg af ruter. Amazon yder ingen garanti, hvad angår nøjagtigheden, fuldstændigheden 
eller sikkerheden af nogen lokationsbaserede tjenester.  

3. Generelt 

Modtagne oplysninger. Softwaren giver Amazon oplysninger om din Kindle og dens 
interaktion med tjenesten (f.eks. tilgængelig hukommelse, oppetid, logfiler og 
signalstyrke). Softwaren giver også Amazon oplysninger i forbindelse med det digitale 
indhold på din Kindle og understøttede enheder og din brug af dette (f.eks. sidst læste 
side og arkivering af indhold). Oplysninger afgivet til Amazon, herunder anmærkninger, 
bogmærker, notater, fremhævninger eller lignende markeringer, som du foretager ved 
brug af din Kindle eller dit læseprogram kan blive gemt på servere, der er opstillet i 
andre lande end det land, du bor i. Alle de oplysninger, vi modtager, er underlagt 
Amazon.coms erklæring om beskyttelse af private oplysninger. 

Oplysninger angivet til andre. Du er ansvarlig for oplysninger, som du måtte angive 
til andre ved brug af Kindle eller et læseprogram. Alle oplysninger, som du giver til 
tredjepart, vil være underlagt erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger eller 
lignende betingelser, som tredjepart giver dig, og vil ikke være underlagt erklæringen 
om beskyttelse af personlige oplysninger fra Amazon.com. 



 

 

Ændringer af tjenesten. Vi kan til enhver tid at ændre, suspendere eller afbryde 
tjenesten helt eller delvist. 

Ophør. Dine rettigheder i henhold til denne Aftale ophører automatisk, hvis du ikke 
overholder de i Aftalen indeholdte vilkår. I tilfælde af sådant ophør kan Amazon med 
omgående virkning inddrage din adgang til tjenesten uden at tilbagebetale eventuelle 
gebyrer. Hvis Amazon ikke insisterer på eller håndhæver, at du nøje overholder denne 
aftale, betyder dette ikke, at der gives afkald på nogen af Amazons rettigheder. 

Sprog. Hvis denne aftale oversættes til et andet sprog end engelsk, skal den engelske 
udgave være gældende og have forrang i det omfang, der måtte opstå en tvist eller 
uoverensstemmelse. 
 
Tvister/bindende voldgift. Enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af 
eller i forbindelse med denne aftale eller Kindle, et læseprogram eller tjenesten 
er underlagt bindende voldgift, lovvalg, ansvarsfraskrivelse og 
ansvarsbegrænsning og alle øvrige vilkår i vilkår for brug af Amazon.com. Du 
accepterer disse vilkår ved at indgå denne aftale, bruge en Kindle, et 
læseprogram eller tjenesten. 

Ansvarsbegrænsning. Uden at begrænse ansvarsfraskrivelsen og 
ansvarsbegrænsningen i Amazon.coms betingelser for brug (1) er din Kindle 
omfattet af en etårig, begrænset garanti, medmindre andet er anført af 
Amazon, og (2) Amazons samlede ansvar i henhold til denne aftale, hvad angår 
et hvilket som helst krav kan i intet tilfælde overstige det beløb, du rent faktisk 
har betalt for din Kindle. 

Kontaktoplysninger. For hjælp til din Kindle, et læseprogram, tjenesten, digitalt 
indhold eller i tilfælde af andre problemer, bedes du kontakte kundeservice pr. e-mail: 
kindle-cs-support@amazon.com eller pr. telefon på 1-866-321-8851 (gratis nummer) 
ved køb i USA eller på 1-206-266-0927 (mod betaling), når du handler uden for USA.  

For meddelelser vedrørende denne aftale bedes du kontakte Amazon pr. e-mail:  

kindleterms@amazon.com.  

 

 

 

 

 


