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Termos de Utilização da Amazon Kindle  

Última atualização: 6 de setembro de 2012 

Este é um acordo celebrado entre o utilizador e a Amazon Digital Services, inc. (com as 
suas afiliadas, “Amazon” ou “nós”). Leia os presentes Termos de Utilização da Amazon 
Kindle, o aviso de privacidade da Amazon, as Condições de utilização da Amazon.com e 
todas as outras regras, políticas e termos aplicáveis que podem ser consultados no sítio 
web da Amazon.com, no ou através do seu Kindle, ou fornecido com qualquer Serviço 
(colectivamente, este “Acordo”) antes de utilizar o Kindle, qualquer Aplicação de Leitura 
ou Serviço. Ao utilizar o Kindle, qualquer Aplicação de Leitura ou Serviço concorda ficar 
vinculado pelos termos do presente Acordo. Se não aceitar os termos do presente 
Acordo, não poderá utilizar o Kindle, qualquer Aplicação de Leitura, ou o Serviço, pode 
devolver o Kindle para reembolso do preço em conformidade com a política de devolução 
aplicável. 
 
Para efeitos deste Acordo: 
 
“Conteúdo Digital” refere-se ao conteúdo electrónico digitalizado, como livros, jornais, 
revistas, publicações, música, vídeos, aplicações, blogs, RSS feeds, jogos, e outro 
conteúdo electrónico interactivo e estático. 
 
“Kindle” refere-se aos nossos dispositivos electrónicos portáteis de leitura. 
 
“Aplicação de Leitura” refere-se ao software (incluindo quaisquer actualizações / 
melhorias relativas a esse software) que disponibilizamos e que permite aos utilizadores 
comprar, descarregar, navegar e/ou utilizar Conteúdo Digital num Dispositivo Suportado. 
 
“Serviço” refere-se à conectividade sem fios que fornecemos aos utilizadores do Kindle, 
o fornecimento de Conteúdo Digital, Software e assistência e outros serviços que 
fornecemos aos utilizadores do Kindle e da Aplicação de Leitura.  
 
“Software” refere-se às Aplicações de Leitura e a todo o software incluído no Kindle 
(incluindo quaisquer actualizações / melhorias relativas a esse software) e toda a 
documentação relacionada que lhe disponibilizamos. 
 
“Dispositivo Suportado” refere-se a um telemóvel, computador ou outro dispositivo 
eletrónico, que não seja um Kindle, no qual está autorizado a operar uma Aplicação de 
Leitura. 
 
1. Conectividade sem Fios 
 
Utilização da Conectividade sem Fios. O seu Kindle utiliza conectividade sem fios de 
forma a permitir-lhe comprar e descarregar Conteúdo Digital. Alguns dispositivos Kindle 
podem necessitar que compre um plano de dados a terceiros de modo a receber e 
utilizar conectividade sem fios. Nestes casos, a sua conectividade sem fios é sujeita a 
taxas, restrições e limitações impostas pelo fornecedor sem fios. Para além disso, se as 
suas funções Kindle com serviços terceiros, tais como pontos de acesso Wi-Fi, estes 
últimos podem cobrar taxas pela utilização de tais serviços. Se o seu Kindle funcionar 
com serviços de terceiros, tais como pontos de acesso Wi-Fi, o terceiro em questão 
poderá cobrar-lhe taxas pela utilização desses serviços. No entanto, o seu Kindle pode 
utilizar conectividade sem fios para ter acesso a outros serviços em relação aos quais 
poderemos cobrar-lhe uma taxa, como seja descarregar arquivos pessoais e subscrições 
quando se encontra noutro país. As taxas e os termos aplicáveis a esses serviços 
encontram-se no sítio Web da Amazon.com ou no ou através do seu Kindle e podem ser 
alterados de tempos a tempos.  
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A sua Conduta. Só pode utilizar a conectividade sem fios que lhe fornecemos em 
associação com o Serviço, conforme permitido por este Acordo. Não lhe é permitida a 
utilização da conectividade sem fios para qualquer outro fim. 
 
Disponibilidade. Se o seu Kindle estiver localizado numa área em que não seja possível 
manter a conectividade sem fios, poderá não poder utilizar a totalidade ou parte do 
Serviço. Declinamos qualquer responsabilidade pela indisponibilidade da conectividade 
sem fios no seu Kindle ou por qualquer perda de Serviço correspondente. Eventos fora 
do nosso controlo razoável (como alterações no serviço ou nos termos pelos portadores 
de comunicação sem fios) pode afectar os termos e circunstâncias ao abrigo dos quais 
lhe fornecemos conectividade sem fios e pode resultar numa alteração desses termos, 
numa modificação temporária ou permanente ou numa perda de conectividade sem fios 
para o seu Kindle.  
 
2. Dispositivo e Software 
 
Uso do Software. Só pode utilizar o Software num Kindle ou através de uma Aplicação 
de Leitura num Dispositivo Suportado. São aplicáveis termos adicionais contidos nas 
Condições de Utilização da Amazon.com em relação ao Software. Para mais informações 
sobre os termos que se aplicam a certos softwares de terceiros, consultar as secções 
Legal (Legal section), Legal e Conformidade, ou semelhante no menu de Definições do 
seu Kindle Ou a Secção de Avisos Legais da sua Aplicação de Leitura. 
 
Serviços baseados na localização. Alguns dispositivos Kindle possuem uma 
característica que, quando ativa, permite à Amazon e às aplicações no seu dispositivo 
aceder a informação de localização que pode ser utilizada para fornecer serviços 
baseados na localização. Para saber mais sobre recolha e utilização de dados de 
localização. Se utiliza serviços baseados na localização no seu Kindle para navegação, é 
apenas você o responsável por garantir uma condução segura, observar as regras de 
trânsito e utilizar o seu próprio discernimento enquanto conduz e seleciona rotas. A 
Amazon não garante a exatidão, integridade ou segurança de quaisquer serviços 
baseados na localização. 
 
3. Geral 
 
Informações recebidas. O Software fornecerá à Amazon dados sobre o seu Kindle e a 
interacção do mesmo com o Serviço (tais como memória disponível, tempo de operação, 
arquivos de registos e intensidade do sinal). O Software fornecerá também à Amazon 
informações relacionadas com o Conteúdo Digital no seu Kindle e em Dispositivos 
Suportados e a utilização do mesmo (como a última página lida e o arquivo do 
conteúdo). Informações fornecidas à Amazon, incluindo anotações, marcações, notas, 
destaques ou marcas semelhantes que realizar no seu Kindle ou Aplicação de Leitura 
podem ser armazenadas em servidores que se encontrem fora do país em que vive. 
Quaisquer informações que recebemos estão sujeitas ao aviso de privacidade da 
Amazon.com.  
 
Informações fornecidas a terceiros. Você é responsável por quaisquer informações 
que forneça a terceiros utilizando um Kindle ou uma Aplicação de Leitura. Quaisquer 
informações que fornecer a terceiros estarão sujeitas ao aviso de privacidade ou a 
quaisquer termos similares que o terceiro lhe fornecer, e não estarão sujeitas ao Aviso 
de Privacidade da Amazon.com.  
 
Mudanças no Serviço. Podemos modificar, suspender ou descontinuar, no todo ou em 
parte, o Serviço a qualquer momento. 
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Encerramento. Os seus direitos no âmbito deste Acordo serão automaticamente 
terminados caso deixe de cumprir qualquer termo deste Acordo. No caso de terminação, 
a Amazon pode revogar imediatamente o seu acesso ao Serviço sem reembolso de 
quaisquer taxas. Caso a Amazon deixe de exigir ou impor o cumprimento rigoroso deste 
Acordo, isso não constitui uma abdicação de quaisquer dos seus direitos.  
 
Idioma oficial. Se este Acordo estiver traduzido para um idioma que não seja inglês, a 
versão inglesa irá dominar e prevalecer na medida em que não haja nenhum conflito ou 
discrepância. 
 
Disputas/Arbitragem vinculativa. Qualquer disputa ou reclamação que surjam 
do ou relacionadas com este Acordo ou um Kindle, qualquer Aplicação de 
Leitura, ou o Serviço é sujeita à arbitragem vinculativa, legislação aplicável, 
isenção de garantias e limitação de responsabilidade e todos os outros termos 
existentes nas Condições de utilização da Amazon.com. Concorda com estes 
termos ao entrar neste Acordo ou utilizando um Kindle, qualquer Aplicação de 
Leitura, ou o Serviço. 
 
Isenção de Garantias e Limitação de Responsabilidade. Sem limitar a Isenção 
de Garantias e a Limitação de Responsabilidades nas Condições de Utilização da 
Amazon.com, (1) salvo indicação em contrário pela Amazon, o seu Kindle está 
sujeito a uma garantia de um ano; e (2) em nenhum caso a Amazon agregará 
responsabilidade a este Acordo em relação a qualquer reivindicação que exceda 
o valor realmente pago pelo seu Kindle. 
 
Informações de Contacto. Para efeitos de assistência ao seu Kindle, uma Aplicação de 
Leitura, o Serviço, Conteúdo Digital ou para a resolução de outras questões, contacte o 
Serviço de Apoio ao Cliente através do e-mail: kindle-cs-support@amazon.com ou 
através do telefone 1-866-321-8851 (chamada gratuita) dentro dos EUA ou 1-206-266-
0927 (taxas aplicáveis) para fora dos EUA. 
 
Para comunicações sobre este Acordo, contacte a Amazon através do e-mail: 
kindleterms@amazon.com. 
 


