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Οροι Χρησης του Kindle της Amazon 
 
Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2012 
 
Η παρούσα αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Amazon Digital Services, Inc. 
(συλλογικά αναφερομένη στο εξής, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών, η «Amazon» ή «εμείς»). Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους 
Χρήσης του Kindle της Amazon, τη ∆ήλωση Απορρήτου της Amazon.com, τις 
Προϋποθέσεις Χρήσης της Amazon.com, και τους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισμούς, 
πολιτικές και όρους που είναι αναρτημένοι στη διαδικτυακή τοποθεσία της Amazon.com, ή 
πάνω ή μέσω του Kindle σας ή παρέχονται με οποιαδήποτε Υπηρεσία (συλλογικά 
αναφερόμενη στο εξής η «Συμφωνία») πριν χρησιμοποιήσετε το Kindle, οποιαδήποτε 
Εφαρμογή Ανάγνωσης ή την Υπηρεσία. Με τη χρήση του Kindle, οποιασδήποτε 
Εφαρμογής Ανάγνωσης ή της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους 
αυτής της Συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Συμφωνίας, τότε δεν 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Kindle, οποιαδήποτε Εφαρμογή Ανάγνωσης ή την Υπηρεσία 
και μπορείτε να επιστρέψετε το Kindle για να λάβετε πίστωση με επιστροφή των 
χρημάτων σας, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική επιστροφών. 
 
Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας: 
 
«Ψηφιακό Περιεχόμενο» σημαίνει το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό περιεχόμενο, όπως 
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά, μουσική, βίντεο, εφαρμογές, 
ιστολόγια, ροές RSS, παιχνίδια και άλλo στατικό και διαδραστικό ηλεκτρονικό 
περιεχόμενο. 
 
«Kindle» σημαίνει τις δικές μας φορητές ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης. 
 
«Εφαρμογή Ανάγνωσης» σημαίνει το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ενημερώσεων/αναβαθμίσεων στο συγκεκριμένο λογισμικό) που διαθέτουμε, το οποίο 
επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν, να κάνουν λήψη, να περιηγηθούν ή και να 
χρησιμοποιούν το Ψηφιακό Περιεχόμενο σε μία Υποστηριζόμενη Συσκευή. 
 
«Υπηρεσία» σημαίνει την ασύρματη συνδεσιμότητα που παρέχουμε στους χρήστες του 
Kindle, την παροχή Ψηφιακού Περιεχομένου, Λογισμικού και υποστήριξης, καθώς και 
άλλων υπηρεσιών που παρέχουμε στους χρήστες του Kindle και της Εφαρμογής 
Ανάγνωσης. 
 
«Λογισμικό» σημαίνει τις Εφαρμογές Ανάγνωσης και όλο το λογισμικό του Kindle 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων/αναβαθμίσεων αυτού του λογισμικού), και 
τυχόν σχετική τεκμηρίωση που διαθέτουμε σε εσάς. 
 
«Υποστηριζόμενη Συσκευή» σημαίνει ένα κινητό, ένας υπολογιστής ή άλλη 
υποστηριζόμενη ηλεκτρονική συσκευή εκτός από το Kindle, επί των οποίων σας 
επιτρέπεται να λειτουργήσετε μια Εφαρμογή Ανάγνωσης. 
 
1. Ασύρματη Συνδεσιμότητα 
 
Χρήση της ασύρματης συνδεσιμότητας. Το Kindle σας χρησιμοποιεί ασύρματη 
συνδεσιμότητα για να σας επιτρέπει να κάνετε αγορές και λήψη Ψηφιακού Περιεχομένου. 
Ορισμένες συσκευές Kindle μπορεί να προϋποθέτουν την αγορά ενός data plan (σχεδίου 
δεδομένων) από τρίτους προκειμένου να λαμβάνετε και να χρησιμοποιείτε ασύρματη 
συνδεσιμότητα. Στην περίπτωση αυτή, η ασύρματη συνδεσιμότητα που έχετε υπόκειται 
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στα τέλη, τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς του παροχέα της ασύρματης σύνδεσης. 
Επιπλέον, εάν το Kindle σας λειτουργεί με τις υπηρεσίες τρίτων, όπως σημεία πρόσβασης 
Wi-Fi, μπορεί να χρεωθείτε από τον τρίτο με τα τέλη χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Εάν 
το Kindle σας δεν υπάγεται σε data plan ή σε λοιπά τέλη τρίτων, δεν σας χρεώνουμε 
γενικά για τη χρήση της ασύρματης συνδεσιμότητας. Ωστόσο, το Kindle σας μπορεί να 
χρησιμοποιεί την ασύρματη συνδεσιμότητα για να σας παρέχει και άλλες υπηρεσίες για τις 
οποίες μπορεί να σας χρεώσουμε τέλος, όπως για τη λήψη προσωπικών αρχείων και 
συνδρομές όταν βρίσκεστε σε άλλη χώρα. Τα τέλη και οι όροι για αυτές τις υπηρεσίες 
βρίσκονται στον ιστότοπο της Amazon.com ή πάνω ή μέσω του Kindle σας και μπορεί να 
αλλάζουν κατά καιρούς. 
 
Η Συμπεριφορά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη συνδεσιμότητα που 
παρέχεται από εμάς μόνο σε σχέση με την Υπηρεσία, όπως επιτρέπεται με την παρούσα 
Συμφωνία. ∆εν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ασύρματη συνδεσιμότητα για οποιοδήποτε 
άλλο σκοπό.  
 
Διαθεσιμότητα. Αν το Kindle σας βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν μπορεί να 
διατηρήσει ασύρματη συνδεσιμότητα, ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
Υπηρεσία εν μέρει ή στο σύνολό της. ∆εν φέρουμε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της 
ασύρματης συνδεσιμότητας για το Kindle σας ή οποιαδήποτε αντίστοιχη απώλεια 
Υπηρεσίας. Τα γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας (όπως αλλαγές στην υπηρεσία ή 
τους όρους φορέων ασύρματης σύνδεσης) μπορεί να επηρεάσουν τους όρους ή τις 
περιστάσεις υπό τους οποίους σας παρέχουμε ασύρματη συνδεσιμότητα και μπορεί να 
επιφέρουν αλλαγή σε αυτούς τους όρους ή προσωρινή ή μόνιμη τροποποίηση ή απώλεια 
της ασύρματης συνδεσιμότητας για το Kindle σας.  
 
2. Συσκευή και λογισμικό 
 
Χρήση του Λογισμικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο στο Kindle ή 
μέσω Εφαρμογής Ανάγνωσης σε Υποστηριζόμενη Συσκευή. Επιπρόσθετοι όροι που 
περιέχονται στις Προϋποθέσεις Χρήσης της Amazon.com ισχύουν για το Λογισμικό. Για 
επιπρόσθετους όρους που ισχύουν για το λογισμικό ορισμένων τρίτων, ανατρέξτε στην 
ενότητα Legal, Legal & Compliance ή σε αντίστοιχη ενότητα του μενού Settings του δικού 
σας Kindle ή στην ενότητα Legal Notices της δικής σας Εφαρμογής Ανάγνωσης. 
 
Υπηρεσίες με βάση την Τοποθεσία. Ορισμένες συσκευές Kindle έχουν μια λειτουργία η 
οποία, όταν ενεργοποιηθεί, επιτρέπει στην Amazon και σε εφαρμογές στη συσκευή σας να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ως προς την τοποθεσία οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών με βάση την τοποθεσία. Ενημερωθείτε 
περαιτέρω για τη συλλογή και χρησιμοποίηση δεδομένων τοποθεσίας. Εάν χρησιμοποιείτε 
στο Kindle σας υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία για πλοήγηση, είστε αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οδηγείτε με ασφάλεια, τηρείτε όλους τους κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας και χρησιμοποιείτε τη δική σας κρίση όταν οδηγείτε και επιλέγετε 
διαδρομές. Η Amazon δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα ή ασφάλεια οποιασδήποτε 
υπηρεσίας με βάση την τοποθεσία. 
 
3. Γενικά 
 
Λαμβανόμενες Πληροφορίες. Το Λογισμικό θα παρέχει στην Amazon δεδομένα για το 
Kindle σας και την αλληλεπίδρασή του με την Υπηρεσία (όπως η διαθέσιμη μνήμη, ο 
χρόνος λειτουργίας, τα αρχεία καταγραφής και η ισχύς σήματος). Το Λογισμικό θα 
παρέχει επίσης στην Amazon πληροφορίες σχετικές με το Ψηφιακό Περιεχόμενο στο 
Kindle και τις Υποστηριζόμενες Συσκευές και τη χρήση εκ μέρους σας (όπως η τελευταία 
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σελίδα που διαβάστηκε και η αρχειοθέτηση περιεχόμενου). Οι πληροφορίες που 
παρέχονται στην Amazon, συμπεριλαμβανομένων σχολιασμών, σελιδοδεικτών, 
σημειώσεων, επισημάνσεων, ή συναφών σημάνσεων που χρησιμοποιείτε στο Kindle ή την 
Εφαρμογή Ανάγνωσης, μπορεί να αποθηκευτούν στους διακομιστές που βρίσκονται εκτός 
της χώρας όπου μένετε. Οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνουμε υπόκειται στη 
∆ήλωση Απορρήτου της Amazon.com. 
 
Πληροφορίες που παρέχονται σε τρίτους. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες 
που παρέχετε σε τρίτους χρησιμοποιώντας ένα Kindle ή μία Εφαρμογή Ανάγνωσης. 
Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε τρίτους θα υπόκειται στη δήλωση απορρήτου ή σε 
οποιουσδήποτε παρόμοιους όρους τους οποίους σας παρέχει το τρίτο μέρος, και δεν θα 
υπόκειται στη ∆ήλωση Απορρήτου της Amazon.com. 
 
Αλλαγές στην Υπηρεσία. Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να 
διακόψουμε την Υπηρεσία, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή. 
 
Λύση. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία θα λύονται αυτόματα σε 
περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας. Στην 
περίπτωση της εν λόγω λύσης, η Amazon μπορεί να ανακαλέσει αμέσως την πρόσβασή 
σας στην Υπηρεσία χωρίς επιστροφή οποιωνδήποτε χρεώσεων. Η μη εμμονή της Amazon 
ή η μη επιβολή από την Amazon της αυστηρής συμμόρφωσής σας με αυτή τη Συμφωνία 
δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της. 
 
Επικρατούσα Γλώσσα. Εάν η παρούσα Συμφωνία μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εκτός 
της Αγγλικής, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία ή αντίφαση τότε θα επικρατεί και θα 
υπερισχύει η Αγγλική έκδοση. 
 
Διαφορές/Δεσμευτική Διαιτησία. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει 
ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή ένα Kindle, τις Εφαρμογές Ανάγνωσης 
ή την Υπηρεσία, θα επιλύεται με δεσμευτική διαιτησία, και θα υπάγεται στην 
ισχύουσα νομοθεσία, την αποποίηση εγγυήσεων και τον περιορισμό ευθύνης, 
καθώς επίσης στους λοιπούς όρους που αναφέρονται στις Προϋποθέσεις Χρήσης 
της Amazon.com. Εάν συνάψετε την παρούσα Συμφωνία, χρησιμοποιήσετε ένα 
Kindle ή οποιαδήποτε Εφαρμογή Ανάγνωσης ή την Υπηρεσία τότε υποδηλώνετε 
ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτούς.  
 
Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης. Χωρίς να περιορίζονται η 
Αποποίηση Εγγυήσεων και ο Περιορισμός Ευθύνης που αναφέρονται στις 
Προϋποθέσεις Χρήσης της Amazon.com, (1) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
ορίζεται διαφορετικά από την Amazon, το Kindle σας υπόκειται σε περιορισμένη 
εγγύηση ενός έτους, και (2) σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Amazon 
βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό που πληρώσατε πραγματικά για την αγορά του Kindle σας. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας. Για παροχή βοήθειας σχετικά με το Kindle σας, τις Εφαρμογές 
Ανάγνωσης, την Υπηρεσία, το Ψηφιακό Περιεχόμενο ή την επίλυση οποιωνδήποτε 
ζητημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών 
μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kindle-cs-support@amazon.com ή 
τηλεφωνικά στον αριθμό 1-866-321-8851 (χωρίς χρέωση) όταν καλείτε εντός των ΗΠΑ ή 
στον αριθμό 1-206-266-0927 (με χρέωση) όταν καλείτε εκτός των ΗΠΑ. 
 
Για θέματα που αφορούν την παρούσα Συμφωνία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με 
την Amazon στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kindleterms@amazon.com. 


