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Användarvillkor för Amazon Kindle 

Senast uppdaterad: 6 september 2012 

Det här är ett avtal mellan dig och Amazon Digital Services, Inc. (tillsammans med dess 
dotterbolag kallat ”Amazon” eller ”vi”). Läs de här användarvillkoren för Amazon Kindle, 
sekretesspolicyn för Amazon.com, användarvillkoren för Amazon.com och de andra 
tillämpliga reglerna, policyerna och villkoren på webbplatsen Amazon.com på eller via 
din Kindle eller med någon annan tjänst (gemensamt kallat detta ”avtal”) innan du 
använder Kindle, någon läsenhet eller tjänsten. Genom din användning av Kindle, en 
läsenhet eller tjänsten samtycker du till att omfattas av villkoren i detta avtal. Om du 
inte samtycker till villkoren i detta avtal har du inte rätt att använda Kindle, läsenheter 
eller tjänsten och du kan returnera Kindle mot återbetalning i enlighet med den 
tillämpliga returpolicyn.  

I detta avtal tillämpas följande definitioner: 

Med ”digitalt innehåll” avses digitaliserat elektroniskt innehåll, såsom böcker, 
dagstidningar, tidskrifter, tidningar, musik, videofilmer, appar, bloggar, RSS-flöden, spel 
och annat statiskt och interaktivt elektroniskt innehåll. 

Med ”Kindle” avses vår bärbara elektroniska läsplatta. 

Med ”läsenhet” avses programvara (inklusive eventuella uppdateringar/uppgraderingar 
av programvaran ifråga) som vi tillhandahåller och som tillåter användarna att köpa, 
hämta, bläddra bland och/eller använda digitalt innehåll på en stödd enhet. 

Med ”tjänsten” avses den trådlösa anslutningsmöjligheten som vi tillhandahåller för 
Kindle-användare, tillhandahållandet av digitalt innehåll, programvaror, stöd och andra 
tjänster som vi tillhandahåller för användare av Kindle och läsenheter. 

Med ”programvaror” avses läsenheterna och alla programvaror i Kindle (inklusive 
eventuella uppdateringar av/uppgraderingar till programvarorna ifråga) och all relaterad 
dokumentation som vi förser dig med. 

Med ”stödd enhet” avses en mobil, dator eller en annan stödd elektronisk enhet än en 
Kindle på vilken du har rätt att använda en läsenhet. 

1. Trådlös anslutningsmöjlighet 

Användning av trådlös anslutningsmöjlighet Din Kindle använder sig av trådlös 
anslutning för att göra det möjligt för dig att köpa och hämta digitalt innehåll. Med vissa 
Kindle-enheter kan det krävas att du köper ett abonnemang från en tredje part för att 
kunna ta emot och använda trådlös anslutning. I sådana fall omfattas din trådlösa 
anslutning av de avgifter, restriktioner och begränsningar som den trådlösa operatören 
påför. Om din Kindle fungerar med tredjepartstjänster, såsom Wi-Fi-anslutning, kan den 
tredje parten dessutom ta ut en avgift för användningen av sådana tjänster. Om din 
Kindle inte omfattas av ett abonnemang eller avgifter från tredje part tar vi inte ut en 
avgift för användningen av trådlös anslutning. Din Kindle kan däremot utnyttja trådlös 
anslutning för att förse dig med andra tjänster som vi eventuellt tar ut en avgift för, 
såsom personlig filhämtning och prenumerationer när du befinner dig i ett annat land. 
Avgifterna och villkoren för sådana tjänster finns till påseende på webbplatsen 
Amazon.com eller på eller via din Kindle och kan ändras nu och då.  
 
Ditt handlande Du har enbart rätt att använda den trådlösa anslutningsmöjligheten 
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som vi tillhandahåller i samband med tjänsten i enlighet med detta avtal. Du har inte 
rätt att använda den trådlösa anslutningsmöjligheten i andra syften. 
 
Tillgänglighet  
Om din Kindle används i ett område där den inte kan upprätthålla trådlös anslutning är 
det möjligt att du inte kan använda en viss del av eller hela tjänsten Vi ansvarar inte för 
upprätthållandet av trådlös anslutning för din Kindle eller annan brist i samband med 
tjänsten till följd därav. Händelser bortom vår rimliga kontroll (såsom förändringar i 
tjänster eller villkor av leverantörer av trådlös anslutning) kan påverka villkoren eller 
omständigheterna under vilka vi tillhandahåller trådlös anslutningsmöjlighet för dig och 
kan leda till en ändring av dessa villkor eller en tillfällig eller permanent ändring av eller 
förlust av den trådlösa anslutningsmöjligheten för din Kindle.  

2. Enhet och programvaror 

Användning av programvaror Du har enbart rätt att använda programvarorna på en 
Kindle eller via en läsenhet på en stödd enhet. Ytterligare villkor som finns i 
användarvillkoren för Amazon.com gäller programvarorna. För mer information om 
ytterligare villkor som en viss programvara från tredje part omfattas av, se avsnittet 
Legal, Legal & Compliance, eller liknande avsnitt i Kindles Settings-meny eller avsnittet 
Legal Notices i din läsenhet.  
 
Platsbaserade tjänster Vissa Kindle-enheter har en funktion som, när den aktiverats, 
tillåter att Amazon och program på din enhet ges åtkomst till platsinformation som kan 
användas för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Lär dig mer om insamling och 
användning av platsdata. Om du använder platsbaserade tjänster på din Kindle för 
navigering, är du själv ansvarig för att du kör säkert, iakttar alla trafikregler och 
använder ditt eget omdöme medan du kör och väljer färdväg. Amazon garanterar inte 
exaktheten, fullständigheten eller säkerheten hos någon platsbaserad tjänst. 
 
3. Allmänt 

Mottagen information Programvarorna förser Amazon med uppgifter om din Kindle 
och om dess samverkan med tjänsten (såsom tillgängligt minne, drifttid, loggfiler och 
signalstyrka). Programvarorna förser även Amazon med information om det digitala 
innehållet på din Kindle och stödda enheter, och om din användning av det (såsom 
senaste lästa sida och innehållsarkivering). Information som delgetts Amazon, bl.a 
kommentarer, bokmärken, anteckningar, markeringar och liknande som du gör med din 
Kindle eller läsenhet kan sparas på servrar som finns utanför det land som du är bosatt i. 
All information som vi tar emot omfattas av sekretesspolicyn tillhörande Amazon.com. 
 
Information som delges andra Du ansvarar för all information som du delger andra 
med en Kindle eller en läsenhet. All information som du överlämnar till en tredje part 
omfattas av sekretesspolicyn eller andra liknande villkor som den tredje parten 
informerar dig om, och omfattas inte av sekretesspolicyn tillhörande Amazon.com. 
 
Ändringar i tjänsten Vi har rätt att ändra och att tillfälligt eller permanent stänga ner 
tjänsten – helt eller delvis och när som helst. 
 
Uppsägning  
Dina rättigheter enligt detta avtal upphör automatiskt att gälla om du inte uppfyller 
något av villkoren i detta avtal. I händelse av en sådan uppsägning har Amazon rätt att 
med omedelbar verkan spärra din åtkomst till tjänsten utan återbetalning av eventuella 
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avgifter. Om Amazon inte insisterar på eller driver igenom din uppfyllelse av detta avtal 
medför det inte ett undantag från någon av Amazons rättigheter.  
 
Gällande språk Om detta avtal översätts till ett annat språk än engelska är det den 
engelska versionen som gäller och är rådande såvida det förekommer en konflikt eller 
avvikelse. 
 
Tvistemål/bindande skiljedomsförfarande  
Alla tvistemål eller anspråk som uppstår från eller är förknippat med detta avtal 
eller en Kindle, alla läsenheter, eller tjänsten omfattas av det bindande 
skiljedomsförfarandet, tillämplig lag, garantifriskrivning och begränsad 
ansvarsskyldighet samt alla andra villkor i användarvillkoren för Amazon.com. 
Du samtycker till dessa villkor genom att ingå detta avtal, använda Kindle eller 
någon läsenhet eller tjänsten. 
 
Garantifriskrivning och begränsad ansvarsskyldighet  
Utan att begränsa garantifriskrivningen och den begränsade 
ansvarsskyldigheten i användarvillkoren för Amazon.com, (1) om inte annat 
anges av Amazon, omfattas din Kindle av ett års garanti och (2) ska Amazons 
sammanlagda ansvarsskyldighet under inga omständigheter under detta avtal 
med avseende på något anspråk överskrida det faktiska belopp du betalade för 
din Kindle.  
 
Kontaktuppgifter Kontakta kundtjänst för hjälp med din Kindle, en läsenhet, tjänsten, 
det digitala innehållet eller andra problem antingen via e-post till adressen: kindle-cs-
support@amazon.com eller genom att ringa +1 866 321 8851 (kostnadsfritt) inom USA 
eller +1 206 266 0927 (avgiftsbelagt) utanför USA.  

Kontakta Amazon via e-post för ärenden angående detta avtal: 
kindleterms@amazon.com.  


