
Информация за безопасност и съответствие 

Използвайте отговорно. За да предотвратите нараняване, преди употреба прочетете 
всички инструкции и указания за безопасността.  

 
 ВНИМАНИЕ! АКО НЕ СЪБЛЮДАВАТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО 

БЕЗОПАСНОСТТА, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИТЕ ПОЖАР, ТОКОВ УДАР ИЛИ ДРУГ 
ТИП НАРАНЯВАНЕ ИЛИ ЩЕТА.  

 

Поддръжка на Вашето устройство Kindle 
Не използвайте своето устройство Kindle или принадлежностите му при дъжд, в близост 
до мивки или други мокри места.  Внимавайте да не разливате храна или течности върху 
Вашето устройство Kindle.  Ако устройството Ви се намокри, изключете всички кабели, 
дезактивирайте безжичната функция (отидете на “Menu” (Меню) и изберете “Turn 
Wireless Off” (Дезактивиране на безжична функция) и оставете екрана да премине на 
скрийнсейвър.  Преди да плъзнете превключвателя, за да активирате отново устройството, 
изчакайте да се изсуши напълно.  Не правете опити да подсушавате своето устройство 
Kindle с външен топлинен източник, например микровълнова фурна, фурна или сешоар.  
Почистете екрана с мека кърпа; внимавайте да не забърсвате с никакви абразивни 
материи. Когато носите своето устройство Kindle в чанта или куфар, поставяйте книжната 
корица, за да избегнете надрасквания. 
Не излагайте своето устройство Kindle на прекомерна топлина или студ. Например, не го 
оставяйте в багажника на колата си при температура под нулата или при прекомерно 
големи горещини. 
 
Обслужване на устройството 
 
Ако устройството Ви се нуждае от обслужване, консултирайте се единствено с 
упълномощени служители на Аmazon.com, като се свържете с нас чрез отдела за 
обслужване на клиенти, посочен е края на раздела “Съвети и отстраняване на 
неизправности”. Неправилното обслужване може да доведе до отпадане на гаранцията. 
Безопасност на батерията 
 
Акумулаторната батерия на Вашето устройство Kindle трябва да се сменя единствено от 
оторизиран доставчик на услуги.  За допълнителна информация относно батериите, 
отидете на: http://www.amazon.com/kindleterms. 
 
Безопасност на слушалките 
 
Слушането на аудио с висока сила на звука продължително време може да причини 
увреждане на слуха. За да избегнете този проблем, разгледайте следните съвети: 

1. Придържайте се към слаба сила на звука;  
2. Избягвайте продължителното, безспирно слушане и  
3. Носете слушалки, които изолират желаното аудио от околните шумове.  



 

 

 
Безжична безопасност и съответствие 
 
Изключвайте Amazon Whispernet на места, в които е забранено да се използват безжични 
функции или когато е възможно сигналът да причини смущения или опасност. По-долу са 
представени някои особени случаи. Като цяло, не трябва да използвате своето Kindle 
устройство с включен Whispernet на места, където не е разрешено да използвате клетъчни 
устройства. 

Изключвайте безжичната функция, докато пътувате със самолет 

За да предотвратите възможни смущения на системите на самолета, много авиационни 
агенции, включително Федералната авиационна администрация на САЩ, изискват да 
получите разрешение от член на екипажа и едва тогава да използвате безжичната функция 
на устройството си. Ако сте изключили безжичната функция на телефона си, можете да 
използвате своето Kindle устройство за четене, но едва след като член на екипажа е 
потвърдил, че няма проблем да използвате електронни устройства. 

Бъдете внимателни, докато се намирате в близост до други електронни 
устройства 

Kindle генерира, използва и излъчва радиочестотна (РЧ) енергия и ако не се използва в 
съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите 
и електронното оборудване. Външните РЧ сигнали могат да повлияят неправилно 
инсталирани или неподходящо защитени електронни операционни системи, 
мултимедийни системи и медицински апарати за лична употреба. Макар че повечето 
съвременни електронни устройства са защитени срещу външни РЧ сигнали, ако имате 
съмнения се консултирайте с производителя. Относно медицински апарати за лична 
употреба (например пейсмейкъри и слухови апарати) се консултирайте с Вашия лекар или 
с производителя, за да установите дали са правилно защитени срещу външни РЧ сигнали. 

Стъпки за минимизиране на смущенията 

Ако Вашето устройство Kindle причинява вредни смущения в приемането на радио или 
телевизионни сигнали (което можете да установите като изключвате и включвате своето 
устройство Kindle), можете да опитате да коригирате смущението по един или повече от 
следните начини: промените положението или преместите приемащата радио или 
телевизионни сигнали антена; увеличите разстоянието между радио или телевизия и 
устройството Kindle; свържете оборудване и приемници към други контакти; или се 
консултирате с производителя на радио или телевизионна техника или опитен 
радио/телевизионен техник за помощ. 

Търсете знаци 

Съществуват определени места, на които РЧ сигнали могат да предизвикат опасност, 
например в здравни заведения и на строителни площадки. Ако не сте сигурни, търсете 
знаци, обозначаващи, че двустранните радио устройства или клетъчни телефони трябва да 
бъдат изключени. 



 

 

Излагане на радиочестотна енергия 

Вашето устройство Kindle е създадено и произведено така, че да не превишава горните 
граници на излъчване при излагане на РЧ излъчване, установени от Федералната комисия 
по комуникациите на САЩ (ФКК) и регулаторните органи в други държави. Данните за 
този модел на Kindle са документирани от ФКК и могат да бъдат намерени в раздела 
"Display Grant" на адрес http://www.fcc.gov/oet/ea/, като преди това трябва да откриете 
ФКК ИД номера на Kindle устройството си, който се намира на гърба му. 
 
 Декларация за съответствие на ФКК 
 
Tова устройство съответства на част 15 oт правилата на ФКК. Функционирането му е 
подчинено на следните две условия: (1) Tова устройство може да не причинява вредни 
смущения; и (2) това устройство трябва да приема всички получавани смущения, 
включително смущения, които биха могли да причинят нежелани действия. 
Tова устройство е тествано и в резултат е установено, че съответства на нормите за 
цифрови устройства Клас Б съгласно част 15 на правилата на ФКК. Тези граници са 
създадени с цел да се осигури достатъчна защита срещу вредните смущения в жилищните 
инсталации. Но все пак не съществува никаква гаранция, че не възникват смущения в 
друга конкретна инсталация. 
Tова устройство отговаря на препоръките на ФКК за радиочестотно излъчване и е 
сертифицирано от ФКК, като ФКК ИД номерът му може да се намери на гърба на 
устройството. 
 
Декларация за съответствие 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Дата:   6 август 2009 

Ние, Amazon Fulfillment Services, Inc., с адрес 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle 
WA  98144-2734 Декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът, при така 
тестваната конфигурация с параметри на Устройство с електронен дисплей единствено с 
USB кабел за зареждане: 

      Moдел:  D00701 

      Описание:  Устройство с електронен дисплей 

За който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или 
други нормативни документи: 

 ETSI EN 301 511V9.0.2 



 

 

 ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1 

 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1 

 EN 60950-1:2006 

 EN 62311:2008  

С настоящото декларираме, че горепосоченият продукт се намира в съответствие с 
основните изисквания на Директива R&TTE (99/5/EC), както и с Директива EMC 
(2004/108 /EC), издадена от Комисията за европейските общности.    Процедурата за 
оценка на съответствието, посочена в Член 10 и описана подробно в Приложение [II] на 
директива1999/5/EC е спазена по отношение на членове 

 R&TTE Член 3.1 (a) Здраве и безопасност 

 R&TTE Член 3.1 (b) EMC 

 R&TTE Член 3.2 Използване на спектъра 

Техническата документация за горепосоченото оборудване се съхранява от: 

Amazon EU Sàrl, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 

Упълномощено лице: 

 

Име: Ian Freed 

Длъжност:   Вицепрезидент 

 
Подходящо рециклиране на Kindle 
 
На някои места изхвърлянето на определени електронни устройства се регулира. Уверете 
се, че изхвърляте или рециклирате Kindle в съответствие с местното законодателство и 
разпоредби. За информация относно рециклирането на Kindle, посетете: 
 
http://www.amazon.com/kindle-recycling. 
  

 
UL номер на сертификация 

UL номерът на сертификация за този модел на Kindle се намира на гърба на устройството. 



 

 

Продуктови спецификации 

Номер на модела – D00701 
Дисплей – 6” диагонален електрофоретичен дисплей, с разделителна способност 600 x 800 
пиксела, 167 пиксела на инч, 16-степенна скала на сиво.  
Размери – 203, 2 мм x 134,6 мм x 9,1мм (8 инча х 5,3 инча х 0,36 инча). 
Тегло – 289,2 гр. (10,2 унции). 
Съхранение – 2 GB вътрешна памет, от която приблизително 1,4 GB налична за 
използване от потребителя. 
Aудио  – 3,5 мм слушалка със стерео жак, вградени стерео високоговорители. 
Мощност – адаптер за променлив ток и акумулаторна батерия от литиев полимер. 
Свързване – USB 2.0 (micro-B конектор) HSDPA/GSM безжичен модем. 
Работна температура – от 0°C дo 35°C (от 32°F дo 95°F). 
Температура на съхранение – от -10°C дo 45°C (от 14°F дo 113°F). 
 

Kindle: ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 

TОВА СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ ВАС И AMAZON DIGITAL 
SERVICES, INC. (СЪС СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА, НАРИЧАНИ ЗА КРАТКОСТ 
“AMAZON” ИЛИ “НИЕ”). ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО KINDLE, 
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ И УСЛОВИЯТА НА 
ИЗПОЛЗВАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО 
УСТРОЙСТВОТО KINDLE И УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО 
НЕ САМО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ИЛИ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО 
УПОТРЕБАТА, УКАЗАНИ НА УЕБ САЙТА AMAZON.COM ИЛИ В МАГАЗИНА НА 
KINDLE, КАКТО И В БЕЛЕЖКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО СЕ НАМИРА НА 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (НАРИЧАНИ ОБЩО “СПОРАЗУМЕНИЕ”). 
ИЗПОЛЗВАЙКИ УСТРОЙСТВОТО KINDLE, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ 
УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.  

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, МОЖЕТЕ 
ДА ВЪРНЕТЕ УСТРОЙСТВОТО KINDLE И СВЪРЗАНИЯ С НЕГО СОФТУЕР (СЪС 
СЪПЪТСТВАЩАТА ГИ ОРИГИНАЛНА ОПАКОВКА, РЪКОВОДСТВА И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ) В РАМКИТЕ НА ТРИДЕСЕТ (30) ДНИ СЛЕД ПОКУПКАТА, 
СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ЩЕ ВИ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ПО 
ПОКУПНА ЦЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКАТА НА ВРЪЩАНЕ НА KINDLE. 

Устройството и свързаните с него услуги. Устройството Kindle (наричано за краткост 
“Устройството”) представлява преносимо електронно устройство за четене, което си 
служи с технология за безжично свързване и по такъв начин дава възможност на 
потребителите си да закупуват, изтеглят, разглеждат и четат книги, вестници, списания, 
блогове и други материали, всички от които се подчиняват на положенията и условията на 
това Споразумение. Под “Услуга” се има предвид технологията за безжично свързване, 
осигуряването на цифрово съдържание, софтуер и поддръжка, както и други услуги и 
поддръжка, която Amazon осигурява на потребителите на Устройството. 



 

 

Технология за безжично свързване 

Общи положения. За закупуване на определено съдържание и изтегляне на някои услуги 
във вашето Устройство Аmazon ви предоставя технологията за безжично свързване 
безплатно. В случай, че сте избрали опция за използването им, е възможно за използване 
на други безжични услуги да бъдете таксувани с такса за безжичната връзка, използвана в 
Устройството Ви, като например преглеждането на уеб и изтеглянето на файлове за лична 
употреба. В магазина на Kindle ще поддържаме списък на текущите такси за подобни 
услуги. Amazon си запазва правото да преустанови безжичната връзка по всяко време, 
както и по всяко време да променя условията за използване на безжичната връзка, 
включително, но без да се ограничава до (a) ограничаване на броя и размера на файловете 
с данни, които могат да бъдат прехвърляни чрез безжичната технология за връзка и (b) 
промяна в броя и условията, отнасящи се до таксите за използване на безжичната 
технология за връзка. 

Прекъсвания в обхвата и предоставянето на услугата. Вие приемате, че ако 
Устройството Ви се намира в среда без наличие на достъп до безжична връзка, е възможно 
да не сте в състояние да използвате някои или всички компоненти на безжичните услуги. 
Ние не носим отговорност за липсата на достъп до безжична услуга или други 
прекъсвания в безжичната връзка. 

Вашето поведение. Вие се съгласявате да използвате безжичната технология, 
предоставена от Amazon, единствено във връзка с Услугите, които Amazon предлага по 
отношение на Устройството. Нямате право да използвате безжичната технология за 
никакви други цели.  

Цифрово съдържание 

Магазинът на Kindle. Магазинът на Kindle Ви дава възможност да изтегляте, разглеждате 
и използвате в Устройството си множество цифрови документи в електронен формат, като 
например книги, абонаменти за списания, вестници, журнали и други периодични 
издания, блогове, RSS информационни канали и други типове цифрово съдържание, 
съобразно нерегулярно взетите решения от страна на Amazon (индивидуално и общо, 
наричано за краткост “Цифрово съдържание”).  

Използване на цифрово съдържание. След като заплатите дължимите такси, установени 
от Amazon, Amazon Ви предоставя немонополно право да разполагате с постоянно копие 
на съответното Цифрово съдържание, както и да преглеждате, използвате и извиквате това 
Цифрово съдържание неограничен брой пъти, единствено в Устройството или на 
удостовереното от страна на Amazon място като част от предоставяната Услуга и 
единствено с цел лично и нетърговско използване. Съгласно това Споразумение 
Цифровото съдържание се счита за предоставено Ви за лицензно използване от страна на 
Amazon, освен ако изрично не е посочено друго от Amazon.  

Ограничения. Освен ако изрично не е посочено друго, не можете да продавате, давате 
под наем, давате на лизинг, разпространявате, излъчвате, лицензирате за използване от 
трети лица или по друг начин да отдавате права за използване на Цифровото съдържание 
или части от него на трети лица, както и не можете да отстранявате частни обозначения 



 

 

или етикети, поставени върху Цифровото съдържание. В допълнение, нямате право и не 
можете да насърчавате, подпомагате или упълномощавате друго лице да заобикаля, 
променя, отменя или изопачава функции по безопасността, които защитават Цифрово 
съдържание. 

Абонаменти. Посочената по-долу информация се отнася за Цифрово съдържание, 
достигащо до Вас посредством абонамент, включително, но без да се ограничава до, 
електронни вестници, списания, журнали и други периодични издания (наричани за 
краткост “Периодични издания”): (i) можете да заявите отмяна на своя абонамент, като 
следвате инструкциите за отмяна в магазина на Kindle; (ii) можем да преустановим 
абонамент по наша преценка и без предизвестие, например когато Периодично издание 
престане да бъде налично; (iii) ако преустановим абонамент преди изтичане на заявения 
срок, ще Ви възстановим съответната сума; (iv) запазваме си правото да променяме 
условията и таксите за абонамент през определени периоди от време, влизащи в сила от 
началото на следващия период и (v) такси, които могат да се отнасят до абонаменти такси 
и следва да се добавят при необходимост. 

Софтуер 

Дефиниции. Посочените по-долу условия се отнасят за Устройството и (a) всички 
софтуерни приложения (и носителите, на които се разпространяват) на Amazon или трети 
лица, които са предварително инсталирани в Устройството или които Amazon предоставя 
под формата на актуализации/надстройки на инсталиран по-рано софтуер (наричан за 
краткост “Софтуер за устройства”), освен ако не се съгласявате с други условия като част 
от даден процес на актуализация/надстройка; и (b) всички печатни, онлайн или други 
електронни документи, съпътстващи такъв софтуер (наричани за краткост 
“Документация”). Съобразно настоящото Споразумение под “Софтуер” се разбира в 
обобщен вид Софтуер на устройството и документация. 

Използване на софтуер на устройството. Можете да използвате Софтуера на 
устройството единствено в Устройството. Не можете да разделяте нито един отделен 
компонент на Софтуера на устройството с цел използване на друго устройство или 
компютър, не можете да го прехвърляте в мрежа, както цял, така и части от него, за 
употреба в друго устройство и не можете да продавате, давате под наем, давате на лизинг, 
разпространявате или лицензирате за използване от трети лица каквато и да било част от 
правата на Софтуера, както в тяхната цялост, така и отчасти. 

Без реверсивно инженерство, декомпилиране, деасемблиране или изопачаване. 
Нямате право и не следва да насърчавате, подпомагате или упълномощавате други лица да 
променя, прилага реверсивно инженерство, декомпилира или деасемблира Устройството 
или Софтуера, независимо дали е в цялост или частично, да създавате производни на или 
от самия Софтуер, както и да заобикаляте, променяте, изопачавате, подправяте или 
заобикаляте каквито и да било функции или защитни елементи на Устройството или 
Софтуера или каквито и да било механизми, технически свързани със Софтуера, 
включително, но без да се ограничават до, увеличаване или заместване на 
функционалност за управление на цифровите права на Устройството или Софтуера. 



 

 

Aвтоматични актуализации. С цел да поддържа Вашия Софтуер актуален, Amazon може 
да предоставя на Устройството Ви автоматични актуализации/надстройки на Софтуера. 

Разпоредби относно експортиране. Вие приемате, че ще съблюдавате всички 
ограничения и разпоредби за експорт и реекспорт на Министерството на търговията на 
федералните агенции и власти на САЩ, както и че няма да прехвърляте, насърчавате, 
подпомагате или упълномощавате прехвърлянето на Софтуера в забранена държава или 
държава, която влиза в друг тип противоречие с подобни ограничения или разпоредби. 

Крайни правителствени потребители. Софтуерът представлява “Търговски продукт”, 
съгласно постановеното в документа 48 C.F.R. § 2.101, състоящ се от “Търговски 
компютърен софтуер” и “Документация за търговски компютърен софтуер,” съгласно 
постановеното в документите 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. § 227.7202, съобразно 
приложимостта. Следвайки тези предоставени указания, Софтуерът се лицензира на 
крайни правителствени потребители от САЩ (a) единствено като Търговски продукт и (b) 
единствено с онези права, предоставени на всички останали крайни потребители, 
произтичащи от положенията и условията на това Споразумение. 

Общи положения 

Не се разрешава незаконна употреба и запазване на права. Нямате право да използвате 
Устройството, Услугата или Цифровото съдържание с каквато и да било незаконна цел. 
Приемате, че продажбата на Устройството на Вас не Ви прехвърля правото на собственост 
върху каквито и да било интелектуални права на Amazon или негови доставчици. Всички 
компоненти на Софтуера се лицензират, не се продават, при което лицензите са 
немонополни. 

Получена информация. Софтуерът на Устройството предоставя на Amazon информация 
за Устройството и взаимодействието му с Услугата (като например наличната памет, 
време на стартиране, регистрационни файлове и сила на сигнала) и информация относно 
съдържанието във Вашето Устройство и използването му (като например автоматично 
дефиниране на показалец за последно прочетената страница и изтривания на съдържание 
от Устройството). Анотациите, показалците, бележките, маркиранията или други подобни 
обозначения, които правите в Устройството си, както и друга информация, която 
предоставяте, може да бъде съхранявана на сървърите ни в САЩ. Информацията, която 
получаваме, е подчинена на бележката за поверителност на Amazon.com.  

Патенти. Устройството и/или методите, използвани по отношение на Устройството, могат 
да бъдат засегнати от един или повече патенти или патенти с предстояща регистрация.  

Промени в Услугата. Amazon си запазва правото да променя, спира или преустановява 
Услугата по всяко време, при което Amazon не следва да носи отговорност към Вас в 
случай, че до момента е упражнявал такова право. 

Преустановяване. Ако не спазвате някое от условията на това Споразумение, Вашите 
права съгласно настоящото Споразумение автоматично ще бъдат преустановени от страна 
на Amazon без предизвестие. В случай на възникване на подобно преустановяване, Вие 
трябва да спрете използването на Софтуера, при което Amazon може незабавно да 
преустанови достъпа Ви до Услугата или Цифровото съдържание без предизвестие и без 



 

 

възстановяване на заплатени суми и такси. Неналичието на настояване и липсата на 
стриктно налагане на изискванията от страна на Amazon съгласно настоящото 
Споразумение не представлява отказ от което и да било негово право. 

Отказ от гаранции. ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ 
УСЛУГАТА, УСТРОЙСТВОТО, ЦИФРОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И СОФТУЕРА ИЗЦЯЛО 
НА СВОЯ СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕДНОГОДИШНАТА 
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, УСЛУГАТА, УСТРОЙСТВОТО, ЦИФРОВОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ И СОФТУЕРА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ 
НАМИРАТ” С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ ГРЕШКИ И БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО 
ГАРАНЦИЯ, КАТО AMAZON И ВСИЧКИ НЕГОВИ ДОСТАВЧИЦИ И 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ 
КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО, КОСВЕНИТЕ 
ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРОДАВАЕМОСТТА, ПРИГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА 
ЦЕЛ, ТОЧНОСТТА, НЕОБЕЗПОКОЯВАНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И НЕНАРУШАВАНЕ 
ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА УСТНО 
ИЛИ ПИСМЕНО, КАКТО И СЪВЕТ, ДАДЕН ОТ AMAZON ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН 
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА AMAZON НЕ СЪСТАВЛЯВАТ ГАРАНЦИЯ. 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАВАТ 
ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ. АКО СЕ НАМИРАТЕ В ОБХВАТА НА 
ТАКИВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНО Е НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ 
ПО-ГОРЕ ОТКАЗИ ОТ ПРАВА, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДА НЕ СЕ 
ОТНАСЯТ ЗА ВАС, А СЪЩО ТАКА Е ВЪЗМОЖНО И ДА РАЗПОЛАГАТЕ С 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА. 

Ограничаване на отговорността. В ЦЯЛАТА ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, 
НИТО AMAZON, НИТО НЕГОВИ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ НЕ 
СЛЕДВА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВЪЗНИКНАЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ 
ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА 
ГАРАНЦИЯ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, НЕХАЙСТВО, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ 
ИЛИ ДРУГИ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, УСТРОЙСТВОТО, 
ЦИФРОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ 
ОГРАНИЧАВА ДО, ВСИЧКИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАГУБАТА НА ПЕЧАЛБИ, 
ОБОРОТИ, ДАННИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ИЛИ СОФТУЕРА ИЛИ 
ДРУГ СВЪРЗАН ПРОДУКТ, ДОРИ АКО AMAZON Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА 
ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОДОБНИ ЩЕТИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ 
СЪВКУПНАТА ОТГОВОРНОСТ НА AMAZON ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 
СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ОБЩАТА ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНА СУМА ЗА 
ЗАКУПУВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО. ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА В НЯКОИ ДЪРЖАВИ 
НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ 
ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. АКО СЕ НАМИРАТЕ В ОБХВАТА НА ТАКИВА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНО Е НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС, А СЪЩО ТАКА Е 
ВЪЗМОЖНО И ДА РАЗПОЛАГАТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА. 

Приложимо е законодателството на Вашингтон. Настоящото Споразумение и всички 
потенциални конфликти, които биха могли да възникнат между Вас и Amazon, се 



 

 

управляват от законите на щата Вашингтон, без оглед на причините за възникналите 
противоречия между съответните закони. 

Спорове. ВСИЧКИ СПОРОВЕ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО 
НЯКАКЪВ НАЧИН С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ЗА 
ПОВЕРИТЕЛНО АРБИТРИРАНЕ В СИАТЪЛ, ВАШИНГТОН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 
СЛУЧАИТЕ, ПРИ КОИТО И В СТЕПЕНТА, В КОЯТО СТЕ ЗЛОУПОТРЕБИЛИ С ИЛИ 
СТЕ ЗАСТРАШИЛИ ДА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СОБСТВЕНОСТ ОТ СТРАНА НА AMAZON, AMAZON МОЖЕ ДА ПОТЪРСИ 
СЪОТВЕТНО ИЛИ ДРУГО ПОДХОДЯЩО НАКАЗАНИЕ В КОЙТО И ДА Е ЩАТ ИЛИ 
ФЕДЕРАЛЕН СЪД В ЩАТА ВАШИНГТОН, А ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ НА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА В ТЕЗИ 
СЪДИЛИЩА. Решението на арбитражния съд се смята за окончателно и може да бъде 
произнесено като присъда във всеки съд със съответна компетентна юрисдикция. В цялата 
степен, позволена от приложимото законодателство, нито един арбитраж съгласно това 
Споразумение не следва да се причислява към арбитраж, засягащ други лица, подчинени 
на това Споразумение, независимо дали това се извършва чрез арбитражни постъпки или 
по друг начин. 

Строгост. В случай, че дадено положение или условие на това Споразумение се счете за 
невалидно, отменено или неприложимо по друга причина, съответната част следва да се 
сметне за преустановена и да не повлияе верността и приложимостта на оставащата част 
на положенията и условията. 

Изменения. Amazon си запазва правото да променя всички условия по това Споразумение 
по свое собствено усмотрение чрез публикуване на редактираните условия в магазина на 
Kindle или на уеб сайта на Amazon.com. Ако продължите да използвате Устройството и 
Софтуера след датата на влизане в сила на подобно изменение, ще приемем, че сте приели 
и ще прилагате подобни изменения. 
Информация за контакт. За информация относно това Споразумение можете да се 
свържете с Amazon в писмена форма, като пишете до Amazon.com, на вниманието на: 
Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2 
 
ЕДНОГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 
 
Настоящата гаранция се предоставя от Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave 
South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, United States, за устройството Kindle (наричано 
за краткост “Устройство”). 
Защитаваме Устройството с гаранция срещу дефекти в материали и изработката при 
обичайна употреба в период от една година, считано от датата на покупката от страна на 
потребителя. Ако по време на гаранционния период възникнат дефекти в Устройството и 
спазвате инструкциите за връщане на Устройството, ние, по наша преценка и в степента, 
позволена от закона, ще (i) ремонтираме Устройството чрез използване на нови или 
подновени компоненти, (ii) сменим Устройството с ново или подновено Устройство или 
(iii) ще Ви възстановим заплатената сума в цялост или като част от покупната цена на 
Устройството. 



 

 

Tази ограничена гаранция се отнася за ремонт, смяна на компоненти или смяна на 
Устройството и важи за оставащата част от официалния гаранционен период или за 
период от деветдесет дни, което е по-дълго. Всички сменени компоненти и Устройства, за 
които е възстановена заплатена сума, се превръщат в наша собственост. Тази ограничена 
гаранция се отнася единствено за хардуерните компоненти на Устройството, които не са 
станали обект на претърпян инцидент, неправомерно използване, небрежност, пожар или 
други външни обстоятелства, изменения, ремонтни дейности или търговски цели. 
 
Инструкции. За специфични инструкции как да получите гаранционно обслужване за 
това Устройство, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти: 
имейл адрес:   kindle-cs-support@amazon.com 
тел.: на територията на САЩ: 1-866-321-8851 (безплатна линия)  

 
извън САЩ:  1-206-266-0927 (начисляват се такси) 
 

По принцип от Вас се изисква да изпратите Устройството или в оригиналната му опаковка 
или в друга аналогична защитна опаковка на адреса на отдела за обслужване на клиенти. 
Ваша отговорност е преди да изпратите Устройството за гаранционно обслужване да 
архивирате всички данни, софтуер или други материали, които сте съхранявали или 
използвали на своето Устройство. Възможно е всички тези данни, софтуер или други 
материали да бъдат изгубени или преформатирани по време на обслужването, затова не 
носим отговорност за подобни щети или загуби. 
 
Ограничения. В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ГАРАНЦИЯТА И МЕРКИТЕ, 
ПОСТАНОВЕНИ ПО-ГОРЕ, СА С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР И ЗАМЕСТВАТ 
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ И МЕРКИ, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ 
ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ УСТАНОВЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАМЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА 
ПРОДАВАЕМОСТ ПРИГОДНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, КАКТО 
И СРЕЩУ СКРИТИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕФЕКТИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯМАМЕ 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКОННО ОТХВЪРЛЯНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ИЛИ 
КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ТО В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ВСИЧКИ 
ГАРАНЦИИ ОТ ТАКЪВ ХАРАКТЕР, СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ В ТЯХНАТА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЕДИНСТВЕНО ДО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА 
НАСТОЯЩАТА ИЗРИЧНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, КАКТО И ДО СТЕПЕНТА НА 
ОБСЛУЖВАНЕ, ОБХВАНАТА ОТ РЕМОНТ ИЛИ СМЯНА, СЪГЛАСНО 
ОПРЕДЕЛЕНОТО ОТ НАС ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ. В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ 
СЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА 
УСТАНОВЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ЗАТОВА Е ВЪЗМОЖНО 
ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. 
НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, СПЕЦИФИЧНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ 
ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКО НАРУШЕНИЕ НА 
ГАРАНЦИЯТА ИЛИ С ОГЛЕД НА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ. В НЯКОИ 
ЮРИСДИКЦИИ ПОСЛЕДНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА СЛУЧАИТЕ НА 
ИСКОВЕ ЗА ПРИЧИНЕНА СМЪРТ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ, КАКТО И ПРИ НАЛИЧИЕ НА 



 

 

ОТГОВОРНОСТ, УСТАНОВЕНА СЪС ЗАКОН, ОТНОСНО НАРОЧНИ НЕБРЕЖНИ 
ДЕЙСТВИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ И/ИЛИ ПРОПУСКИ, ЗАТОВА Е ВЪЗМОЖНО 
ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.  В НЯКОИ 
ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА 
ПРИЧИНЕНИ ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ЗАТОВА Е 
ВЪЗМОЖНО ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. 
Настоящата ограничена гаранция Ви предоставя специфични законови права. Възможно е 
да разполагате и с други права, които са различни в зависимост от юрисдикцията, но тази 
ограничена гаранция не се отнася до тях. 
 
Забележки относно патенти 
 
Устройството Kindle и/или методите, използвани по отношение на устройството Kindle, 
могат да бъдат засегнати от един или повече патенти или патенти с предстояща 
регистрация. 
Аудио технологията за разкодиране MPEG Layer-3 е лицензирана от Fraunhofer IIS и 
Thomson. 
 
Забележки относно авторски права и търговски марки 
 
Софтуер на устройството Kindle на Amazon, ръководство за бърз старт с устройството 
Kindle на Amazon и ръководство на потребителя за устройството Kindle на Amazon © 2004 
- 2009 Amazon Technologies, Inc. или свързаните с него лица.  Всички права запазени. 
 
1-CLICK, AMAZON, ЛОГОТО НА AMAZON.COM, ЛОГОТО НА AMAZONKINDLE, 
AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET И 
WHISPERSYNC са търговски марки на Amazon Technologies, Inc. или свързаните с него 
лица.  
 
Търговските марки и логотиповете на Java и всички търговски марки, базирани на Java, са 
търговски марки или регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc. на 
територията на САЩ и други държави. 

 
NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd.  ACCESS е търговска марка или 
регистрирана търговска марка на ACCESS Co., Ltd. на територията на Япония и други 
държави. 
 
RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc.  RealSpeakTM и Nuance® са 
търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. на 
територията на САЩ и/или други държави. 
 



 

 

Всички останали марки, наименования на продукти, наименования на компании, 
търговски марки и марки на услуги са собственост на съответните им притежатели. 
 
Други езикови версии 

Други езикови версии на Лицензионно споразумение и условия на използване на Kindle, 
едногодишна ограничена гаранция и информация относно Kindle на други езици можете 
да намерите на адрес: http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

 
 


