
Amazon Kindle -laitteen käyttöehdot 

Päivitetty viimeksi: 6. syyskuuta 2012 

Tämä on sinun ja Amazon Digital Services, Inc. -yhtiön (ja sen tytäryhtiöiden, 
”Amazonin” tai ”meidän”) välinen sopimus. Luethan nämä Amazon.com Kindlen 
käyttöehdot, Amazon.com -sivuston tietosuojalausekkeen ja käyttöehdot Amazon.com 
sekä muut sovellettavat säännöt, periaatteet ja ehdot, jotka on ilmoitettu Amazon.com -
sivustolla tai Kindle-laitteella (yhdessä ne muodostavat tämän "sopimuksen"), ennen 
kuin käytät Kindle-laitetta, muuta lukusovellusta tai palvelua. Käyttämällä Kindle-
laitetta, muuta lukusovellusta tai palvelua sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen 
ehtoja. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, et saa myöskään käyttää Kindleä, 
muuta lukusovellusta tai palvelua. Voit tällöin palauttaa Kindlen ja saada siitä 
hyvitysmaksun sovellettavien palautusehtojen mukaisesti.  

Tässä sopimuksessa: 

“Digitaalinen sisältö” tarkoittaa digitalisoitua sähköistä sisältöä, joka saadaan Kindle 
Store -kaupan kautta, esimerkiksi kirjoja, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, tiedelehtiä, 
musiikkia, videoita, sovelluksia, blogeja, RSS-syötteitä, pelejä sekä muuta pysyvää ja 
vuorovaikutteista sähköistä sisältöä. 

“Kindle” tarkoittaa kannettavaa elektronisia lukulaiteitamme. 

“Lukusovellus” tarkoittaa tarjoamaamme ohjelmistoa (ja sen päivityksiä/parannuksia), 
jonka avulla käyttäjät voivat tehdä ostoksia, ladata, selailla ja/tai käyttää digitaalista 
sisältöä muulla tuetulla laitteella. 

“Palvelu” tarkoittaa Kindle-laitteen käyttäjille tarjoamaamme langatonta yhteyttä, 
digitaalista sisältöä, ohjelmistoa sekä tukipalveluita ja muita palveluita, joita tarjoamme 
Kindle-laitteen ja lukusovelluksen käyttäjille. 

”Ohjelmisto” tarkoittaa lukusovelluksia ja kaikkia Kindle-laitteessa olevia ohjelmistoja 
(mukaan lukien tuon ohjelmiston päivitykset/parannukset) sekä kaikkia niihin liittyviä 
asiakirjoja, joita tarjoamme sinulle.  

”Tuettu laite” tarkoittaa matkapuhelinta, tietokonetta tai muuta tuettua elektronista 
laitetta (muu kuin Kindle), jolla sinulla on lupa käyttää lukusovellusta. 

1. Langaton yhteys 

Langattoman yhteyden käyttö. Kindle-laitteesi käyttää langatonta yhteyttä, jonka 
avulla voi tehdä ostoksia ja ladata tietokoneellesi digitaalista sisältöä Kindle Store -
kaupasta. . Jotkut Kindle-laitteet voivat edellyttää tiedonsiirto-ohjelman ostamista 
ulkopuoliselta toimittajalta langattoman yhteyden vastaanottamiseksi ja käyttämiseksi. 
Tällaisessa tapauksessa langaton yhteys on maksullinen, siihen sovelletaan langattoman 
yhteyden toimittajan maksuja, määräyksiä ja rajoituksia. Jos Kindle-laite toimii lisäksi 
ulkopuolisen palvelun, kuten Wi-Fi -tukiaseman, avulla, ulkopuolinen toimittaja voi 
veloittaa maksuja noiden palveluiden käytöstä. Jos Kindle-laitteeseesi ei sovelleta 
tiedonsiirto-ohjelmaa tai ulkopuolisia maksuja, emme yleensä veloita sinulta mitään 
langattoman yhteyden käytöstä. Kindle-laitteesi voi käyttää langatonta yhteyttä 
saattaakseen muita palveluita käyttöösi, kuten mahdollistaakseen henkilökohtaisten 
tiedostojen lataamisen ja tilaukset ulkomailta. Näitä palveluita koskevat maksut ja ehdot 
löydät Amazon.com-verkkosivustolta tai Kindle-laitteeltasi, ja ne voivat muuttua 
ajoittain. 



 
Sinun toimintasi. Saat käyttää tarjoamaamme langatonta yhteyttä vain palvelumme 
yhteydessä tämän sopimuksen nojalla. Et saa käyttää langatonta yhteyttä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen.  
 
Saatavuus. Jos Kindle-laitteesi sijaitsee alueella, jolla se ei kykene ylläpitämään 
langatonta yhteyttä, et ehkä pysty käyttämään osaa palveluista tai mitään niistä. Emme 
ole vastuussa siitä, että Kindle-laitteeltasi puuttuu langaton yhteys tai muu vastaava 
palvelu. Tapahtumat, jotka eivät ole kohtuudella hallinnassamme (kuten langattomien 
verkkojen operaattorien palveluiden tai ehtojen muutokset) voivat vaikuttaa ehtoihin tai 
olosuhteisiin, joissa tarjoamme sinulle langattoman yhteyden, ja johtaa näiden ehtojen 
muuttumiseen tai Kindle-laitteesi langattoman yhteyden väliaikaiseen tai pysyvään 
muuttumiseen tai menettämiseen.  

2. Laite ja ohjelmisto 

Ohjelmiston käyttö Saat käyttää ohjelmistoa vain Kindle-laitteessa tai lukusovelluksen 
kautta tuetulla laitteella. Amazon.com -sivuston käyttöehtojen lisäehtoja sovelletaan 
ohjelmistoon. Tarkempia tietoja tiettyjen kolmansien osapuolten ohjelmistoihin 
sovellettavista lisäehdoista saat Kindle-laitteesi Asetukset-valikossa olevasta kohdasta 
Oikeudellisia huomautuksia (Legal), Oikeudellisia ja määräysten noudattamista koskevia 
tietoja (Legal & Compliance) tai lukusovelluksesi kohdasta Oikeudellisia huomautuksia 
(Notices). 
 

Paikkaan perustuvat palvelut. Joissakin Kindle-laitteissa on ominaisuus, joka 
aktivoituna sallii Amazonin ja laitteella olevien sovellusten käyttää paikannustietoja, joita 
voidaan käyttää paikkaan liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Tässä on lisätietoja 
paikannustietojen keräämisestä ja käytöstä. Jos käytät Kindle-laitteellasi paikannukseen 
liittyviä tietoja navigointiin, sinä yksin vastaat siitä, että ajat turvallisesti, noudatat 
kaikkia liikennesääntöjä ja käytät omaa harkintaasi ajaessasi ja valitessasi reittejä. 
Amazon ei takaa paikkaan liittyvien palveluiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä eikä 
turvallisuutta. Sinä yksin olet vastuussa siitä, että ajat turvallisesti, noudatat 
liikennesääntöjä ja käytät omaa harkintakykyäsi ajaessasi ja valitessasi reittejä. Amazon 
ei takaa paikannuspalveluiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä eikä turvallisuutta. 
 
 
3. Yleistä 

Saadut tiedot. Ohjelmisto toimittaa Amazonille tietoja Kindle-laitteestasi ja sen 
vuorovaikutuksesta palvelun kanssa (esimerkiksi jäljellä olevasta muistitilasta, toiminta-
ajasta, lokitiedostoista ja signaalin vahvuudesta). Ohjelmisto toimittaa Amazonille tietoja 
myös Kindle-laitteesi ja muiden tuettujen laitteidesi digitaalisesta sisällöstä sekä niiden 
käyttötavoistasi (esimerkiksi viimeinen lukemasi sivu ja sisällön arkistointi). Amazonille 
tarjotut tiedot, kuten uistiinpanot, kirjanmerkit, huomautukset, korostukset ja muut 
vastaavat tekemäsi merkinnät Kindle-laitetta tai lukusovellusta käyttäessäsi voivat 
tallentua asuinmaasi ulkopuolella sijaitseville palvelimille. Käytämme kaikkia 
vastaanottamiamme tietoja Amazon.com-sivuston tietosuojalausekkeen 
www.amazon.com/privacy mukaisesti. 
 
Muille annettavat tiedot. Olet vastuussa kaikista tiedoista, jotka toimitat muille 
osapuolille Kindle-laitetta tai lukusovellusta käyttäessäsi. Tietoihin, jotka toimitat 
kolmannelle osapuolelle, sovelletaan kolmannen osapuolen sinulle antamaa 
tietosuojalauseketta tai muita vastaavia ehtoja, ei Amazon.com-sivuston 
tietosuojalauseketta. 
 



Muutokset palveluun. Voimme milloin tahansa muokata, keskeyttää tai lopettaa osan 
palvelusta tai koko palvelun. 

Sopimuksen purkaminen. Tähän sopimukseen perustuvat oikeutesi päättyvät 
automaattisesti, jos et noudata jotakin tämän sopimuksen ehdoista. Mikäli sopimus 
puretaan, Amazon voi välittömästi estää pääsysi palveluun palauttamatta mitään 
maksuja. Vaikka Amazon ei vaatisi tai pakottaisi sinua noudattamaan tiukasti tätä 
sopimusta, se ei silti luovu mistään oikeudestaan. 

Sovellettava kieli. Jos tämä sopimus käännetään muulle kielelle kuin englanniksi, 
noudatetaan englanninkielistä versiota, joka on voimassa, mikäli sopimuksessa esiintyy 
ristiriitaa tai poikkeavuutta.  
 
Erimielisyydet / Sitova välimiesmenettely. Kaikissa tähän sopimukseen 
liittyvissä erimielisyyksissä tai korvausvaatimuksissa Kindle, lukusovellus tai 
palvelu noudattaa sitovaa välimiesmenettelyä, sovellettavaa lakia, takuista 
kieltäytymistä ja vastuunrajoitusta sekä kaikki muita Amazon.com -sivuston 
käyttöehtoja.  Hyväksyt nämä ehdot solmimalla tämän sopimuksen, 
käyttämällä Kindle-laitetta, lukulaitetta tai palvelua. 
 
Takuista kieltäytyminen ja vastuurajoitus. Rajoittamatta Amazon.com -
käyttöehtojen takuista kieltäytymistä ja vastuunrajoitusta (1) Kindle-laitteella 
on vuoden rajoitettu takuu (2) eikä Amazonilla ole tämän sopimuksen nojalla 
missään tapauksessa mitään korvausvastuuta, joka ylittää Kindlesta 
todellisuudessa maksetun hinnan. 
 
Yhteystiedot. Jos tarvitset apua Kindle-laitteen, lukusovelluksen, palvelun tai 
digitaalisen sisällön käytössä tai muiden ongelmien ratkaisussa, ota yhteys 
asiakaspalveluumme sähköpostitse: kindle-cs-support@amazon.com tai puhelimitse 1-
866-321-8851 (maksuton) soittaessasi Yhdysvalloista tai 1-206-266-0927 (maksullinen) 
soittaessasi yhdysvaltain ulkopuolelta.  

Tätä sopimusta koskevia tiedotteita saat ottamalla yhteyden Amazoniin sähköpostitse: 
kindleterms@amazon.com.  

 

 


