Amazon Kindles bruksvilkår
Sist oppdatert: 6. september 2012
Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets
forretningsmessige tilknytninger, ”Amazon” eller ”vi”). Les gjennom Amazon Kindles
bruksvilkår, Amazon.com personvernerklæring samt andre gjeldende regler, policyer og
vilkår som er lagt ut på webområdet Amazon.com bruksvilkår eller på eller gjennom din
Kindle, eller medfølgende alle tjenester (samlet kalt ”Avtalen”) før du tar i bruk Kindle,
Leseapplikasjon eller tjenesten. Ved å ta i bruk Kindle, enhver Leseapplikasjon eller
enhver tjeneste samtykker du til å være bundet av vilkårene i denne Avtalen. Hvis du
ikke godtar vilkårene i denne Avtalen, kan du ikke bruke Kindle, enhver Leseapplikasjon
eller Tjeneste, og du kan levere tilbake Kindle for en refusjon i samsvar med gjeldende
returpolicy.
I forbindelse med denne Avtalen:
”Digitalt innhold” betyr digitalisert, elektronisk innhold som bøker, aviser, magasiner,
tidsskrifter, musikk, videoer, app-er, blogger, RSS-nyhetsmatinger, spill og annet statisk
og interaktivt innhold.
Med ”Kindle” mener vi våre bærbare elektroniske leseenheter.
”Leseapplikasjon” betyr programvaren (inkludert eventuelle
oppdateringer/oppgraderinger av denne programvaren) som vi gjør tilgjengelig for at
brukere kan kjøpe, se gjennom og/eller bruke digitalt innhold på Annen Enhet vi har
støtte for.
”Tjenesten” betyr den trådløse tilkoblingen som vi tilbyr Kindle-brukere, levering av
digitalt innhold, programvare og støtte samt andre tjenester som vi leverer til brukere av
Kindle og leseapplikasjoner.
”Programvaren” betyr leseapplikasjonene og all programvare på Kindle (inkludert
eventuelle oppdateringer/oppgraderinger på denne programvaren), og all relatert
dokumentasjon som vi gjør tilgjengelig for deg.
Med "Enhet vi har støtte for" menes en mobiltelefon, PC eller annen elektronisk enhet
enn Kindle som du har autorisasjon til å bruke en Leseapplikasjon på.
1. Trådløs tilkobling
Bruk av trådløs tilkobling. Kindle bruker trådløs tilkobling som gjør det mulig for deg
å kjøpe og laste ned digitalt innhold. Enkelte Kindle-enheter kan kreve at du kjøper
tilgang til dataoverføring fra en uavhengig nettleverandør for å kunne sende og motta
trådløst. I så tilfelle er til trådløse tilgang underlagt de avgifter, betingelser og
begrensninger som er fastlagt av nettleverandøren. Hvis din Kindle i tillegg fungerer med
nettjenester som trådløse tilknytningspunkter, kan det hende at nettleverandøren
belaster deg for bruken av slike tjenester. Hvis din Kindle ikke er avhengig av en du
kjøper nettilgang fra en nettleverandør eller belastes en avgift fra en nettleverandør, tar
vi generelt sett ikke betalt for din bruk av trådløs tilkobling. Din Kindle kan lievel bruke
trådløs tilkobling for å gjøre andre tjenester tilgjengelig for deg, som for eksempel
personlig filnedlasting og abonnementer når du befinner deg i et annet land, og for dette
kan vi belaste deg med en avgift. Avgifter og vilkår for slike tjenester finner du på
nettsiden Amazon.com eller på eller gjennom din Kindle, og kan endres fra tid til annen.

Din bruk. Du kan kun bruke trådløs tilkobling levert av oss i forbindelse med Tjenesten i
henhold til tillatelsen gitt i denne Avtalen. Du kan ikke bruke trådløs tilkobling til noe
annet formål.
Tilgjengelighet. Hvis Kindle befinner seg i et område der trådløs tilkobling ikke kan
opprettholdes, kan det hende du ikke kan bruke noen av eller alle Tjenestene. Vi er ikke
ansvarlig for tilgjengelighet for trådløs tilkobling for Kindle eller eventuelle
korresponderende tap av Tjenester. Hendelser utenfor rimelig kontroll for oss (som
endringer i tjenester eller vilkår fra trådløsleverandører) kan påvirke vilkårene og
omstendighetene for vårt trådløstilbud, og kan resultere i endringer i disse vilkårene eller
en midlertidig eller permanent endring eller tap av trådløstilkobling for din Kindle.
2. Enhet og programvare
Bruk av Programvaren. Du kan bare bruke Programvaren på en Kindle, gjennom en
leseapplikasjon eller en annen enhet vi har støtte for. Tilleggsvilkår som inngår i
Amazon.coms bruksvilkår gjelder for programvaren. For tilleggsvilkår som gjelder for
programvare fra Amazon, klikk her. For ytterligere informasjon om tilleggsvilkår som
gjelder bestemt programvare fra tredjepart, kan du se ”Legal, Legal & Compliance” eller
lignende avsnitt under Kindles Settings-meny eller ”Lega. Notices”-avsnittet på
leseapplikasjonen.
Stedsbaserte tjenester. Noen Kindle-enheter har en funksjon som, når den er aktivert,
Amazon og applikasjoner på enhetene din tilgang til stedsbasert informasjon som kan
brukes i stedsbaserte tjenester. Lær mer om innhenting og bruk av stedbasert data. Hvis
du bruker stedbaserte tjenester på din Kindle til navigering.
3. Generelt
Mottatt informasjon. Programvaren gir data til Amazon om Kindle og dens samspill
med Tjenesten (for eksempel tilgjengelig minne, driftstid, loggfiler og signalstyrke).
Programvaren gir også Amazon informasjon relatert til det digitale innholdet på Kindle og
enheter som vi har støtte for, samt hvordan du bruker det (som hvilken side du leste sist
og innholdsarkivering). Informasjon som gis til Amazon, inkludert merknader, bokmerker,
notater, uthevinger eller lignende markeringer du gjør mens du bruker Kindle eller
leseapplikasjonen, kan bli lagret på servere som befinner seg utenfor landet der du bor.
All informasjon vi mottar er underlagt personvernerklæringen til Amazon.com.
Informasjon som oppgis til andre. Du er selv ansvarlig for all informasjon du oppgir
til andre når du bruker Kindle eller en leseapplikasjon. Enhver informasjon som du
oppgir til en tredjepart, er underlagt personvernerklæring eller andre lignende vilkår som
tredjepart gir deg, og vil ikke være underlagt personvernerklæringen til Amazon.com.
Endringer av Tjenester. Vi kan når som helst endre, innstille eller stoppe Tjenesten,
helt eller delvis.
Opphevelse. Rettighetene dine i henhold til denne Avtalen opphører automatisk hvis du
ikke handler i samsvar med vilkårene i denne Avtalen. I tilfeller der Avtalen opphører
kan Amazon øyeblikkelig stenge tilgangen til Tjenesten uten å refundere avgifter eller
gebyrer. Hvis Amazon skulle unnlate å insistere på eller håndheve streng overholdelse
av denne Avtalen, betyr det likevel ikke en fraskrivelse av rettighetene.
Gjeldende språk. Hvis denne Avtalen er oversatt til et annet språk enn engelsk, er det

den engelske versjonen som er gjeldende og går foran i den grad det oppstår konflikt
eller uoverensstemmelser.
Tvister og voldgift. Alle tvister eller krav som på noen måte har forbindelse med
denne Avtalen eller en Kindle, enhver leseapplikasjon eller tjenesten er
underlagt tvungen voldgift, gjeldende lovverk, garantifraskrivelser og alle
andre vilkår i brukervilkårene for Amazon.com. Du aksepterer de vilkårene ved
å gi ditt samtykke til denne avtalen gjennom å bruke en Kindle, enhver
leseapplikasjon eller tjenesten.
Ansvarsbegrensning. Uten å begrense garantifen og ansvarsomfanget i
brukervilkårene for amazon.com, (1) har din Kindle ett års begrenset garanti,
med mindre annet er avtalt med Amazon; og (2) Amazons samlete ansvar
under denne avtalen i forbindelse med ethvert krav, skal ikke under noen
omstendighet overgå det beløpet du faktisk har betalt for din Kindle.
Kontaktinformasjon. Hvis du trenger hjelp med Kindle, en leseapplikasjon, Tjenesten
eller hjelp til løse andre problemer, kan du kontakte kundeservice via e-post: kindle-cssupport@amazon.com eller på telefonnummer 1-866-321-8851 (grønt nummer) når du
ringer innenfor USA eller på 1-206-266-0927 (avgifter gjelder) når du ringer fra andre
land utenfor USA.
For all korrespondanse vedrørende denne avtalen kan du kontakte Amazon via e-post
på:
kindleterms@amazon.com.

