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Warunki Użytkowania Urządzenia Kindle Amazon 

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2012 r. 

Niniejsza Umowa zawarta jest między klientem a firmą Amazon Digital Services, Inc. (wraz 
z jej spółkami zależnymi, zwaną dalej w treści umowy „Amazon” lub „my”). Przed 
zastosowaniem Urządzenia Kindle, Aplikacji Odczytu bądź Usługi należy zapoznać się z 
treścią Warunków Użytkowania Urządzenia Kindle Amazon, Informacją o polityce 
prywatności Amazon.com, Warunkami Użytkowania witryny Amazon.com a także 
wszystkimi zasadami i zaleceniami zamieszczonymi na stronie internetowej Amazon.com, w 
Urządzeniu Kindle lub przekazanymi wraz z Usługą (zwanymi dalej łącznie, niniejszą 
„Umową”). Używając Urządzenia Kindle, Aplikacji Odczytu lub Usługi, Klient przyjmuje 
jako wiążące warunki zawarte w niniejszej Umowie. Jeżeli klient nie akceptuje warunków 
niniejszej Umowy, wówczas Klient nie jest uprawniony do korzystania z Urządzenia Kindle, 
Aplikacji Odczytu, lub Usługi i może dokonać zwrotu Urządzenia Kindle zgodnie z polityką 
zwrotów obowiązującą w przypadku Kindle. 

Na potrzeby niniejszej Umowy: 

„Treści Cyfrowe” oznaczać będą cyfrowe treści elektroniczne, takie jak książki, gazety, 
czasopisma, dzienniki, muzyka, pliki video, aplikacje, blogi, kanały RSS, gry oraz inne 
statyczne oraz interaktywne treści cyfrowe. 

„Urządzenia Kindle” oznaczać będą nasze podręczne czytniki elektroniczne. 

„Aplikacja Odczytu” oznacza oprogramowanie (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia 
tego oprogramowania), które udostępniamy, pozwalające użytkownikom na zakup, 
pobieranie, przeglądanie i/lub korzystanie z Treści Cyfrowych na Obsługiwanym 
Urządzeniu. 

„Usługa” oznacza bezprzewodową łączność, którą zapewniamy użytkownikom Kindle, 
dostarczanie Treści Kindle, Oprogramowania oraz wsparcia i pozostałych usług, które 
zapewniamy użytkownikom Kindle i Aplikacji Odczytu. 

„Oprogramowanie” oznacza Aplikacje Odczytu oraz wszelkie oprogramowanie Urządzenia 
Kindle (w tym wszelkie aktualizacje/rozszerzenia tego oprogramowania), a także całą 
powiązaną dokumentację, które udostępniamy użytkownikowi. 

„Obsługiwane Urządzenie” oznacza przenośne, komputerowe lub inne obsługiwane 
urządzenie elektroniczne poza Kindle, na którym klient jest upoważniony do korzystania z 
Aplikacji Odczytu.  

1. Łączność bezprzewodowa 
 
Korzystanie z łączności bezprzewodowej. Urządzenie Kindle wykorzystuje łączność 
bezprzewodową, aby pozwolić użytkownikowi na kupowanie i pobieranie Treści Cyfrowych 
Niektóre Urządzenia Kindle mogą wymagać zakupu abonamentu na transfer danych od 
zewnętrznego dostawcy dla celów pobierania i wykorzystywania łączności bezprzewodowej. 
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W takim przypadku łączność bezprzewodowa odbywa się zgodnie z opłatami, 
ograniczeniami i warunkami nałożonymi przez takiego dostawcę łączności bezprzewodowej. 
Ponadto, jeżeli Urządzenie Kindle działa przy użyciu usług zewnętrznych dostawców, takich 
jak punkty dostępowe Wi-Fi, zewnętrzni dostawcy mogą pobierać opłaty za takie usługi. 
Jeżeli Urządzenie Kindle nie wymaga abonamentu na transfer danych ani żadnych innych 
opłat na rzecz zewnętrznych dostawców, zasadniczo nie pobieramy opłat za korzystanie z 
łączności bezprzewodowej. Urządzenie Kindle może wykorzystywać łączność 
bezprzewodową w celu udostępniania użytkownikowi innych usług, za które możemy 
naliczyć opłatę, np. pobierania osobistych plików i subskrypcji z innego kraju. Wykaz 
aktualnie obowiązujących opłat za korzystanie z takich usług dostępny jest na stronie 
internetowej Amazon.com lub w Urządzeniu Kindle i może od czasu do czasu ulec zmianie.  
 
Postępowanie. Klient może korzystać z technologii łączności bezprzewodowej dostarczanej 
przez Amazon wyłącznie w związku z Usługami w zakresie dozwolonym zapisami niniejszej 
Umowy. Łączności bezprzewodowej nie można wykorzystywać do jakichkolwiek innych 
celów.  
 
Dostępność. Jeżeli Urządzenie znajduje się w miejscu bez odpowiedniego zasięgu łączności 
bezprzewodowej, cała Usługa lub niektóre jej elementy niedostępne. Nie ponosimy 
odpowiedzialności z tytułu braku łączności bezprzewodowej w Urządzeniu Kindle lub braku 
dostępności Usługi. Zdarzenia poza naszą kontrolą (np. zmiana usług lub warunków 
użytkowania przez dostawców sygnału bezprzewodowego) może mieć wpływ na warunki lub 
okoliczności świadczenia usługi łączności bezprzewodowej i może skutkować zmianą ww. 
warunków bądź tymczasową lub stałą modyfikacją lub utratą łączności bezprzewodowej dla 
Urządzenia Kindle.  

2. Urządzenie i oprogramowanie 

Korzystanie z Oprogramowania. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie w 
Urządzeniu Kindle lub w Aplikacji Odczytu na Obsługiwanym Urządzeniu. Dla 
Oprogramowania istnieją również warunki dodatkowe przewidziane w Warunkach 
Użytkowania witryny Amazon.com. Więcej informacji o dodatkowych warunkach 
obowiązujących w zakresie niektórych pozycji oprogramowania osób trzecich można znaleźć 
w sekcji Legal, Legal & Compliance w menu Settings Urządzenia Kindle lub w sekcji Legal 
Notices Aplikacji Odczytu.  

 

Usługi lokalizacyjne. Niektóre Urządzenia Kindle posiadają funkcję, która po aktywacji, 
pozwala Amazon i aplikacjom na urządzeniu zyskiwać dostęp do danych lokalizacyjnych, 
które mogą być wykorzystywane do oferowania usług lokalizacyjnych. Więcej informacji o 
gromadzeniu i wykorzystywaniu danych lokalizacyjnych. Jeżeli Klient korzysta z usług 
lokalizacyjnych na Urządzeniu Kindle dla celów nawigacji, wówczas jest on wyłącznie 
odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznej jazdy, za przestrzeganie wszelkich przepisów 
ruchu drogowego oraz za własną ocenę podczas jazdy i wyboru dróg. Amazon nie gwarantuje 
dokładności, kompletności ani bezpieczeństwa żadnych usług lokalizacyjnych. 
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3. Informacje ogólne 

Uzyskiwanie informacji. Oprogramowanie dostarczać będzie do Amazon dane o Urządzeniu 
Kindle oraz jego współdziałaniu z Usługą (np. na temat dostępnej pojemności pamięci, czasu 
działania, plików dziennika oraz mocy sygnału), a także informacje związane z Treściami 
Cyfrowymi znajdującymi się w pamięci Urządzenia Kindle i Obsługiwanych Urządzeń oraz 
ich użytkowaniem (np. o ostatniej przeczytanej stronie oraz archiwizowaniu treści). 
Informacje przekazywane do Amazon, w tym notatki, zakładki, uwagi, podświetlenia tekstu 
bądź podobne oznaczenia wprowadzane podczas korzystania z Urządzenia Kindle lub 
Aplikacji Odczytu mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza krajem 
zamieszkania Klienta. Wszelkie przekazywane dane i inne informacje podlegają regulacjom 
zawartym w Informacji dotyczącej prywatności na stronie internetowej Amazon.com.  

Informacje dostarczane innym. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, 
które dostarcza innym wykorzystując Urządzenie Kindle lub Aplikację Odczytu. Wszelkie 
informacje przekazywane osobie trzeciej podlegają warunkom zastrzeżenia prywatności lub 
wszelkim innym podobnym warunkom, jakie taka osoba trzecia dostarczy klientowi, nie zaś 
warunkom zastrzeżenia prywatności Amazon.com.  

Zmiany dotyczące Usługi. Amazon może zawiesić bądź zaprzestać dostarczania Usługi w 
całości lub w części dowolnej chwili. 

Wygaśnięcie praw. Prawa posiadane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy ulegają 
automatycznemu wygaśnięciu w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta dowolnego 
postanowienia zawartego w niniejszej Umowie. W razie zaistnienia powyższej okoliczności 
Amazon może ze skutkiem natychmiastowym anulować dostęp Klienta do Usługi bez zwrotu 
jakichkolwiek opłat. Braku żądań bądź nieegzekwowania ścisłego przestrzegania niniejszej 
Umowy przez Amazon nie należy rozumieć jako zrzeczenia się jakichkolwiek należnych 
praw. 

Obowiązująca wersja językowa Umowy. Jeżeli niniejsza Umowa zostanie przetłumaczona 
na język inny niż angielski, wówczas angielska wersja językowa będzie mieć moc nadrzędną 
i obowiązującą w razie wszelkich sprzeczności bądź rozbieżności.  
 
Spory/Postępowanie arbitrażowe. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub 
związane z niniejszą Umową bądź Urządzeniem Kindle, Aplikacją Odczytu lub Usługą 
podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wiążącego 
postępowania arbitrażowego, prawa właściwego, wyłączenia gwarancji oraz 
ograniczenia odpowiedzialności, jak również wszelkimi pozostałymi zapisami 
Warunków Użytkowania witryny Amazon.com. Klient wyraża zgodę na powyższe 
warunki przystępując do niniejszej Umowy, korzystając z Urządzenia Kindle, Aplikacji 
Odczytu lub Usługi. 
 
Ograniczenie odpowiedzialności. Bez ograniczenia mocy obowiązującej postanowień 
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dotyczących Wyłączenia gwarancji i Ograniczenia odpowiedzialności zawartych w 
Warunkach Użytkowania witryny Amazon.com, (1) jeżeli Amazon nie zaoferuje innych 
warunków, Urządzenie Kindle objęte jest jednoroczną ograniczoną gwarancją; oraz (2) 
w żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Amazon z tytułu niniejszej Umowy w 
związku z jakimkolwiek roszczeniem nie przekroczy kwoty faktycznie zapłaconej przez 
Klienta za posiadane Urządzenie Kindle. .  
 
Dane kontaktowe. W celu uzyskania pomocy dla swojego Urządzenia Kindle, Aplikacji 
Odczytu, Usługi, Treści Cyfrowych lub w celu rozwiązania innych problemów, należy 
skontaktować się z działem Biura Obsługi Klienta pod adresem e-mail: kindle-cs-
support@amazon.com lub telefonicznie pod numerem: 1-866-321-8851 dla Klientów 
dzwoniących z USA (numer bezpłatny) lub 1-206-266-0927 dla Klientów dzwoniących spoza 
USA (opłata wg taryfy operatora).  

W sprawach niniejszej Umowy należy kontaktować się z Amazon pod adresem e-mail: 
kindleterms@amazon.com. 

 


