
 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami 
Korzystaj z urządzenia w sposób odpowiedzialny. Przed zastosowaniem zapoznaj się z 
instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów.  

 
 UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA 

POWODUJE RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, A 
TAKŻE INNEGO URAZU NA CIELE LUB SZKODY.  

 

Utrzymanie Kindle 
Nie korzystaj z Kindle oraz akcesoriów urządzenia podczas deszczu, w pobliżu 
zlewozmywaków, umywalek i tym podobnych miejsc, w których panuje wilgoć. Uważaj, aby nie 
zabrudzić Kindle żywnością lub napojami. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, odłącz 
wszystkie przewody, wyłącz funkcję bezprzewodową (przejdź do Menu i zaznacz opcję Turn 
Wireless Off [Wyłącz funkcję bezprzewodową]), a następnie poczekaj, aż uruchomi się 
wygaszacz ekranu. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie i przesuń wyłącznik, aby 
uruchomić je ponownie. Nie próbuj suszyć Kindle przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła 
(mikrofalówki, piekarnika czy suszarki do włosów). Czyść ekran miękką ściereczką. 
Nie wycieraj ekranu środkami o właściwościach ściernych. Nosząc Kindle w torbie lub w teczce 
pamiętaj o zakładaniu ochronnego futerału, aby nie dopuścić do zarysowania urządzenia. 
Nie narażaj Kindle na działanie zbyt wysokich lub niskich temperatur. Np. nie zostawiaj 
urządzenia w bagażniku samochodowym, jeżeli temperatura spada poniżej zera lub podczas 
upałów. 
 
Serwisowanie urządzenia 
 
Jeżeli urządzenia wymaga naprawy, należy skontaktować się wyłącznie z autoryzowanym 
pracownikiem Amazon.com, korzystając z wykazu biur obsługi klienta na końcu rozdziału 
Wskazówki i rozwiązywanie problemów. Niewłaściwe serwisowanie urządzenia może 
powodować utratę gwarancji. 
 
Bezpieczeństwo baterii 
 
Baterie wielokrotnego ładowania umieszczone w Kindle może wymieniać wyłącznie pracownik 
autoryzowanego serwisu. Bardziej szczegółowe informacje na temat baterii znaleźć można na 
stronie internetowej http://www.amazon.com/kindleterms. 
 
Bezpieczeństwo korzystania ze słuchawek 
 
Długotrwałe słuchanie materiału odtwarzanego przez urządzenie przy wysokim poziomie 
głośności grozi pogorszeniem słuchu. Aby do tego nie dopuścić, przestrzegaj poniższych 
zaleceń: 

1. Zachowaj niski poziom głośności;  
2. Unikaj długotrwałego, nieprzerwanego słuchania oraz  



 

 

3. Korzystaj ze słuchawek, które pozwalają na odizolowanie sygnału dźwiękowego od 
szumu tła.  

 
Korzystanie z funkcji bezprzewodowej – bezpieczeństwo i zgodność z przepisami  
 
Wyłączaj sieć Amazon Whispernet w tych miejscach, w których korzystanie z urządzeń 
bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia lub inne zagrożenia. 
Przykładowe sytuacje tego typu opisano poniżej. Ogólną zasadą jest zakaz korzystania z Kindle 
z uruchomioną siecią Whispernet we wszystkich tych miejscach, w których obowiązuje zakaz 
korzystania z telefonów komórkowych. 

Odłącz sieć bezprzewodową w samolocie 

W celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzeń pokładowych, wiele urzędów lotnictwa, w tym 
Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA), wymaga od pasażerów uzyskania zgody 
personelu pokładowego na korzystanie z urządzeń bezprzewodowych. Pod warunkiem 
wyłączenia bezprzewodowych usług sieciowych, Kindle można wykorzystywać do czytania po 
uzyskaniu uprzedniej zgody personelu pokładowego na korzystanie z urządzeń 
bezprzewodowych. 

Zachowaj ostrożność w pobliżu innych urządzeń elektronicznych 
Kindle generuje, wykorzystuje oraz może emitować do otoczenia fale radiowe. Jeżeli urządzenie 
nie jest wykorzystywane zgodnie z zaleceniami, może powodować szkodliwe zakłócenia 
w komunikacji radiowej i działaniu sprzętu elektronicznego. Zewnętrzne sygnały o 
częstotliwości radiowej mogą niekorzystnie wpływać na niewłaściwie zainstalowane lub 
nieprawidłowo zabezpieczone elektroniczne systemy operacyjne, systemy multimedialne oraz 
elektroniczne wyroby medyczne. Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych posiada 
odpowiednie zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. W razie wątpliwości, 
należy zasięgnąć informacji u producenta. W przypadku elektronicznych wyrobów medycznych 
osobistego użytku (np. rozruszników serca czy aparatów słuchowych), należy zasięgnąć 
informacji u lekarza lub producenta, czy posiadają one zabezpieczenia chroniące przed 
oddziaływaniem zewnętrznych sygnałów radiowych. 

Aby maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
Jeżeli Kindle wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego 
(co można potwierdzić kilkakrotnie wyłączając i włączając urządzenie), można podjąć 
następujące działania w celu eliminacji zakłóceń: zmienić kierunek ustawienia albo przenieść 
antenę odbiorczą odbiornika radiowego lub telewizora; zwiększyć odstęp między odbiornikiem 
radiowym lub telewizyjnym a Kindle; podłączyć odbiorniki oraz urządzenie do różnych gniazd 
zasilania; skontaktować się z producentem odbiornika radiowego/telewizyjnego lub 
doświadczonym serwisantem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania odpowiedniej porady. 

Zwracaj uwagę na oznaczenia 
W niektórych miejscach sygnał o częstotliwości radiowej może stanowić zagrożenie. Są to 
między innymi placówki medyczne oraz place budowy. W razie wątpliwości należy szukać 



 

 

oznaczeń wskazujących, iż obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń dwukierunkowej radiowej 
transmisji danych oraz telefonów komórkowych. 

Narażenie na działanie fal radiowych 

 Konstrukcja Kindle uniemożliwia przekraczanie dozwolonych poziomów emisji fal radiowych 
ustalonych przez amerykańską Federalną Komisję Łączności (FCC). Informacje na temat 
posiadanego urządzenia Kindle przechowywane są przez FCC i organy regulacyjne w innych 
krajach. Można je odnaleźć w sekcji Pokaz autoryzację (Display Grant) pod adresem 
http://www.fcc.gov/oet/ea/ po wpisaniu numeru identyfikacyjnego FCC dla danego urządzenia 
Kindle. Numer ten znajduje się z tyłu urządzenia. 

 
Deklaracja zgodności z wymogami FCC  
 
Urządzenie spełnia wymogi określone w części nr 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia 
podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń 
oraz (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące 
wywoływać niepożądane skutki. 
 
Urządzenie zostało poddane badaniom, podczas których potwierdzono, iż spełnia wymogi 
ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z postanowieniami zawartymi w części nr 15 
przepisów FCC. Wymogi określono, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji urządzeń w budynkach mieszkalnych. Nie ma 
jednak gwarancji, iż w danym miejscu instalacji nie wystąpią zakłócenia. 
 
Urządzenie spełnia wymogi Wytycznych dot. emisji promieniowania o częstotliwości radiowej 
oraz posiada atest FCC, czego potwierdzeniem jest numer FCC ID umieszczony z tyłu 
urządzenia. 
Deklaracja Zgodności 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA 98144-2734 

6 sierpnia 2009 r. 

Amazon Fulfillment Services, Inc. z siedzibą przy 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle 
WA 98144-2734 niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, iż niżej 
wymieniony produkt, w badanej konfiguracji elektronicznego urządzenia wyświetlającego 
(wyłącznie z przewodem USB: 

      Model:  D00701 

      Opis:  Elektroniczne urządzenie wyświetlające 



 

 

którego dotyczy niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w niżej wymienionych normach 
i/lub innych dokumentach o charakterze normatywnym: 

 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  

Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymieniony produkt spełnia wszystkie główne wymogi 
określone w Dyrektywie R&TTE (99/5/WE) oraz Dyrektywie EMC (2004/108/WE) Komisji 
Wspólnot Europejskich. Procedura oceny zgodności wymieniona w Art. 10 oraz opisana 
szczegółowo w Załączniku [II] Dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzona została w odniesieniu 
do następujących postanowień: 

 R&TTE Art. 3.1 (a) Bezpieczeństwo użytkowania 

 R&TTE Art. 3.1 (b) Kompatybilność  elektromagnetyczna  

 R&TTE Art. 3.2 Efektywnewykorzystanie zasobów częstotliwości 

Dokumentacja techniczna dotycząca wyżej wymienionego urządzenia przechowywana jest w: 

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

Osoba upoważniona: 

 

Imię i nazwisko: Ian Freed 

Stanowisko: Wiceprezes 

 
Właściwa utylizacja Kindle 
 
W niektórych miejscach utylizacja określonych urządzeń elektronicznych podlega odpowiednim 
przepisom. Kindle należy oddawać do utylizacji lub ponownego przetworzenia zgodnie 
z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami. Informacje dotyczące ponownego 
wykorzystania Kindle podane są na stronie intenernetowej: 
http://www.amazon.com/kindle-recycling. 



 

 

 

Numer atestu UL 

Numer atestu UL Kindle umieszczony jest w tylnej części urządzenia. 

Dane techniczne 

Numer modelu — D00701 
Wyświetlacz — elektroforetyczny wyświetlacz 6”, rozdzielczość 600 x 800 pikseli, 167 pikseli 
na cal, 16-stopniowa skala szarości.  
Wymiary — 203,2 mm x 134,6 mm x 9,1 mm. 
Masa — 289,2 g. 
Pamięć — pojemność pamięci wewnętrznej 2 GB, z ok. 1,4 GB dostępnych dla użytkownika. 
Audio — słuchawki stereo z wtyczką 3,5 mm typu „jack”, wbudowane głośniki stereo. 
Zasilanie — adapter zasilania AC oraz bateria litowo-polimerowa wielokrotnego ładowania. 
Łączność — USB 2.0 (złącze typu micro-B) do modemu bezprzewodowego HSDPA/GSM. 
Zakres temperatur roboczych — od 0°C do 35°C. 
Zakres temperatur przechowywania — od -10°C do 45°C. 
 

KINDLE: UMOWA LICENCYJNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA 

NINIEJSZA UMOWA ZAWARTA JEST MIĘDZY KLIENTEM A FIRMĄ AMAZON 
DIGITAL SERVICES, INC. (WRAZ Z JEJ SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI), ZWANĄ DALEJ W 
TREŚCI UMOWY JAKO „AMAZON” LUB „MY”). PRZED ZASTOSOWANIEM 
URZĄDZENIA KINDLE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY LICENCYJNEJ 
ORAZ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, A TAKŻE WSZYSTKIMI ZASADAMI I 
ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI URZĄDZENIA KINDLE ORAZ USŁUG 
POWIĄZANYCH Z TYM URZĄDZENIEM (Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZY INNYMI 
ZASAD BĄDŹ POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA ZAMIESZCZONYCH 
NA STRONIE INTERNETOWEJ AMAZON.COM LUB W SKLEPIE KINDLE (KINDLE 
STORE), A TAKŻE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI AMAZON.COM 
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM 
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (ZWANYCH DALEJ NINIEJSZĄ „UMOWĄ”). 
UŻYWAJĄC URZĄDZENIA KINDLE, KLIENT PRZYJMUJE JAKO WIĄŻĄCE WARUNKI 
ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE.  

JEŻELI KLIENT NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, MOŻE 
DOKONAĆ ZWROTU URZĄDZENIA KINDLE ORAZ POWIĄZANEGO Z NIM 
OPROGRAMOWANIA (WRAZ Z ORYGINALNYM OPAKOWANIEM, WSZYSTKIMI 
PODRĘCZNIKAMI I INNYMI AKCESORIAMI) W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD 



 

 

DATY ZAKUPU W ZAMIAN ZA ZWROT CAŁOŚCI CENY ZAKUPU ZGODNIE Z 
POLITYKĄ ZWROTÓW OBOWIĄZUJĄCĄ W PRZYPADKU KINDLE. 
 
Urządzenie i usługi pokrewne. Urządzenie Kindle (zwane dalej „Urządzeniem”) jest 
przenośnym urządzeniem do czytania, wykorzystującym technologię łączności bezprzewodowej, 
dzięki której użytkownicy mogą dokonywać zakupu, pobierać do pamięci urządzenia, przeglądać 
oraz czytać elektroniczne książki, gazety, czasopisma, blogi oraz inne materiały, zgodnie z 
warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. Określenie „Usługa” odnosi się do łączności 
bezprzewodowej, dostarczania treści w formie cyfrowej, oprogramowania oraz innych usług i 
wsparcia dostarczanego użytkownikom Urządzenia przez Amazon. 

Łączność bezprzewodowa 

Informacje ogólne. Amazon dostarcza klientom technologię łączności bezprzewodowej bez 
dodatkowych opłat, w celu umożliwienia im dokonywania zakupu określonych treści oraz 
pobierania usług do pamięci Urządzenia. Klient może być obciążany opłatami za dostarczanie 
przez Amazon technologii łączności bezprzewodowej, jeżeli jest ona wykorzystywana do innych 
celów, np. przeglądania stron internetowych lub pobierania osobistych plików, o ile Klient 
zdecyduje się na korzystanie z takich usług. Wykaz aktualnie obowiązujących opłat za 
korzystanie z takich usług dostępny jest w Kindle Store. Amazon zastrzega sobie prawo do 
zaprzestania dostarczania usługi łączności bezprzewodowej w dowolnej chwili bądź do 
wprowadzania zmian w warunkach świadczenia usługi łączności bezprzewodowej w dowolnej 
chwili, z uwzględnieniem między innymi: (a) ograniczenia liczby oraz rozmiaru plików danych, 
jakie mogą być przesyłane za pośrednictwem systemu łączności bezprzewodowej oraz (b) 
zmiany kwoty i warunków dotyczących dostarczania usługi łączności bezprzewodowej. 

Zasięg i przerwy w dostarczaniu Usługi. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli 
Urządzenie znajduje się w miejscu bez odpowiedniego zasięgu łączności bezprzewodowej, 
niektóre elementy usług bezprzewodowych mogą być niedostępne. Nie ponosimy 
odpowiedzialności z tytułu braku dostępności usługi bezprzewodowej, a także przerw w 
dostarczaniu usługi łączności bezprzewodowej. 

Postępowanie. Klient niniejszym oświadcza, iż będzie korzystać z technologii łączności 
bezprzewodowej dostarczanej przez Amazon wyłącznie w związku z Usługami, jakie Amazon 
dostarcza na potrzeby Urządzenia. Łączności bezprzewodowej nie można wykorzystywać do 
jakichkolwiek innych celów.  

Treści cyfrowe 

Sklep Kindle (Kindle Store). Kindle Store umożliwia pobieranie, wyświetlanie oraz korzystanie 
przy pomocy Urządzenia z szerokiej gamy zdigitalizowanych treści elektronicznych, np. książek, 
objętych subskrypcją gazet, czasopism i innych periodyków, a także blogów, kanałów 



 

 

informacyjnych w formacie RSS i innych treści cyfrowych, zgodnie z postanowieniami Amazon 
w tym zakresie (określanych dalej pojedynczo oraz łącznie jako „Treści cyfrowe”).  

Korzystanie z treści cyfrowych. Po zapłaceniu przez Klienta odpowiedniej opłaty ustalonej 
przez Amazon, Amazon przekazuje Klientowi niewyłączne prawo do zatrzymania trwałej kopii 
odpowiednich Treści cyfrowych, a także oglądania, wykorzystywania i wyświetlania Treści 
cyfrowych nieograniczoną liczbę razy, wyłącznie przy zastosowaniu Urządzenia bądź zgodnie z 
odpowiednim upoważnieniem przyznanym przez Amazon w ramach Usługi oraz wyłącznie do 
użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Uznaje się, że Treści cyfrowe przekazywane 
są przez Amazon Klientowi na zasadzie licencji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
przy zastrzeżeniu braku innych, wyraźnie określonych postanowień Amazon w tym zakresie.  

Ograniczenia. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Klient nie ma prawa odsprzedawać, 
wypożyczać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować bądź w inny 
sposób cedować jakichkolwiek praw do Treści cyfrowych bądź dowolnej ich części stronom 
trzecim. Klient nie ma ponadto prawa do usuwania zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet 
umieszczonych w Treściach cyfrowych. Oprócz powyższego, Klient nie ma prawa oraz 
zobowiązuje się nie zachęcać, nie udzielać pomocy ani nie upoważniać jakiejkolwiek innej 
osoby do obchodzenia, modyfikowania, usuwania bądź omijania zabezpieczeń chroniących 
Treści cyfrowe. 

Subskrypcja. Poniższe zastrzeżenia mają odniesienie do Treści cyfrowych udostępnianych 
Klientowi na zasadzie subskrypcji, z uwzględnieniem między innymi elektronicznych gazet, 
czasopism oraz innych periodyków (zwanych dalej łącznie „Periodykami”): (i) Klient może 
zwrócić się o anulowanie subskrypcji, postępując według instrukcji dotyczących rezygnacji z 
subskrypcji obowiązujących w Kindle Store; (ii) według naszego własnego uznania możemy 
zakończyć subskrypcję bez uprzedniego powiadomienia, na przykład wówczas, gdy dany 
Periodyk nie jest już dostępny; (iii) w przypadku zakończenia przez nas subskrypcji przed 
upływem okresu obowiązywania, zobowiązujemy się do zwrotu kwoty proporcjonalnej do 
pozostałego okresu; (iv) zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji warunków oraz opłat 
subskrypcyjnych, przy czym ewentualne zmiany wchodzą w życie z początkiem kolejnego 
okresu subskrypcji; oraz (v) opłaty subskrypcyjne mogą być obłożone podatkiem, który w takich 
przypadkach będzie naliczany i dodawany do należnej kwoty opłat. 

Oprogramowanie 

Definicje. Poniższe postanowienia dotyczą Urządzenia oraz (a) całości oprogramowania (a także 
nośników, na których oprogramowanie jest rozpowszechniane) będącego własnością Amazon 
lub stron trzecich, zainstalowanego fabrycznie w Urządzeniu w chwili jego zakupu bądź 
udostępnionego przez Amazon jako aktualizacje oprogramowania zainstalowanego fabrycznie 
(zwanego dalej łącznie „Oprogramowaniem urządzenia”), o ile nie przyjęto innych warunków w 
odniesieniu do procesu aktualizacji oprogramowania; i (b) dokumentacji dotyczącej takiego 



 

 

oprogramowania (zwanej dalej łącznie „Dokumentacją”) w postaci drukowanej, dostępnej w 
sieci Internet lub innej formie elektronicznej. W treści niniejszej Umowy termin 
„Oprogramowanie” odnosi się łącznie do Oprogramowania urządzenia oraz dokumentacji. 

Korzystanie z Oprogramowania urządzenia. Z Oprogramowania urządzenia można korzystać 
wyłącznie w Urządzeniu. Nie wolno rozdzielać komponentów Oprogramowania urządzenia w 
celu korzystania z nich w innym urządzeniu bądź komputerze. Nie wolno ponadto przekazywać 
ich do użytkowania na innym urządzeniu lub korzystać z nich, w całości bądź w części, w 
środowisku sieciowym, a także odsprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, rozpowszechniać, 
przekazywać, sublicencjonować bądź w inny sposób cedować jakichkolwiek praw do 
Oprogramowania bądź dowolnej jego części. 

Zakaz inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub obchodzenia obowiązujących 
obostrzeń. Klient nie ma prawa, a także zobowiązany jest nie zachęcać, nie pomagać ani nie 
upoważniać jakiejkolwiek innej osoby do wprowadzania modyfikacji, przeprowadzania 
inżynierii wstecznej, dekompilacji bądź dezasemblacji Urządzenia lub Oprogramowania, 
zarówno w całości, jak i w części, a także opracowywania dzieł pochodnych bazujących na 
Oprogramowaniu, jak również obchodzenia, modyfikowania, usuwania, naruszania i omijania 
dowolnych funkcji czy też zabezpieczeń Urządzenia lub Oprogramowania bądź mechanizmów w 
sposób operacyjny powiązanych z Oprogramowaniem, w tym między innymi zwiększania bądź 
zastępowania jakiejkolwiek funkcjonalności zarządzania prawami cyfrowymi Urządzenia lub 
Oprogramowania. 

Automatyczne aktualizacje. W ramach aktualizacji Oprogramowania, Amazon może 
automatycznie wyposażyć Urządzenie w funkcję aktualizacji Oprogramowania. 

Zarządzenia dotyczące eksportu. Klient wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich 
ograniczeń oraz regulacji dotyczących eksportu oraz reeksportu wydanych przez Departament 
Handlu Stanów Zjednoczonych lub inne agencje/organy władz Stanów Zjednoczonych, a także 
zobowiązuje się nie przekazywać samodzielnie ani nie zachęcać, pomagać bądź upoważniać 
żadnej osoby do przekazywania Oprogramowania do kraju objętego takim zakazem, pod 
rygorem oskarżenia o naruszenie wyżej wymienionych ograniczeń lub regulacji.  

Rządowi użytkownicy końcowi. Oprogramowanie stanowi „przedmiot o charakterze 
komercyjnym” zgodnie z definicją zawartą w 48 C.F.R. § 2.101, składający się z „Komercyjnego 
oprogramowania komputerowego” oraz „Dokumentacji komercyjnego oprogramowania 
komputerowego”, zgodnie z odpowiednimi definicjami w 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. § 
227.7202. Zgodnie z tymi postanowieniami, Oprogramowanie przekazywane jest na zasadzie 
licencji użytkownikom końcowym w rządzie USA wyłącznie jako (a) przedmiot o charakterze 
komercyjnym oraz (b) na takich samych prawach, jakie nadawane są pozostałym użytkownikom 
końcowym zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 



 

 

Informacje ogólne 

Zakaz nielegalnego wykorzystywania i zastrzeżenie praw. Z Urządzenia, Usługi lub Treści 
cyfrowych nie można korzystać w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem. Klient niniejszym 
przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż Urządzenia nie powoduje cesji na jego rzecz tytułu 
własności do jakichkolwiek praw własności intelektualnej będących w posiadaniu Amazon lub 
dostawców tej firmy. Całość Oprogramowania udostępniana jest na warunkach licencji, a nie 
transakcji sprzedaży, przy czym licencja ma charakter niewyłączny. 

Uzyskiwanie informacji. Oprogramowanie urządzenia dostarczać będzie do Amazon dane o 
Urządzeniu Klienta oraz jego współdziałaniu z Usługą (np. na temat dostępnej pojemności 
pamięci, czasu działania, plików dziennika oraz mocy sygnału), a także informacje związane z 
treściami znajdującymi się w pamięci Urządzenia Klienta oraz ich użytkowaniem (np. o 
automatycznym zaznaczaniu ostatniej przeczytanej strony oraz usuwaniu treści z Urządzenia). 
Notatki, zakładki, uwagi, podświetlenia tekstu bądź podobne oznaczenia wprowadzane w 
Urządzeniu. i inne informacje dostarczane przez Klienta mogą być przechowywane na naszych 
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Otrzymywane dane podlegają regulacjom dotyczącym 
przestrzegania prywatności obowiązującym w Amazon.com.  

Patenty. Urządzenie i/lub metody wykorzystywane w związku z Urządzeniem mogą być objęte 
jednym lub kilkoma patentami bądź zgłoszeniami patentowymi.  

Zmiany dotyczące Usługi. Amazon zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania bądź 
zaprzestania dostarczania Usługi w dowolnej chwili, przy czym Amazon nie ponosi względem 
Klienta odpowiedzialności w przypadku skorzystania z powyższego prawa. 

Wygaśnięcie praw. Prawa posiadane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy ulegają 
automatycznemu wygaśnięciu bez uprzedniego powiadomienia przez Amazon w przypadku 
nieprzestrzegania przez Klienta dowolnego postanowienia zawartego w niniejszej Umowie. W 
razie zaistnienia powyższej okoliczności, Klient zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z 
Oprogramowania, a Amazon może ze skutkiem natychmiastowym anulować dostęp Klienta do 
Usługi lub Treści cyfrowych bez uprzedniego powiadomienia oraz bez zwrotu jakichkolwiek 
opłat. Braku żądań bądź nieegzekwowania ścisłego przestrzegania niniejszej Umowy przez 
Amazon nie należy rozumieć jako zrzeczenia się jakichkolwiek należnych praw. 

Zrzeczenie się gwarancji. NINIEJSZYM KLIENT W SPOSÓB WYRAŹNY POTWIERDZA, 
ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI, URZĄDZENIA, TREŚCI CYFROWYCH ORAZ 
OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. POZA ROCZNĄ 
OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, ZARÓWNO USŁUGA, JAK I URZĄDZENIE, TREŚCI 
CYFROWE ORAZ OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE SĄ KLIENTOWI NA 
ZASADZIE „AS IS” („TAKIE, JAKIE SĄ”) WRAZ Z EWENTUALNYMI WADAMI ORAZ 
BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, PRZY CZYM AMAZON ORAZ 



 

 

DOSTAWCY I LICENCJODAWCY AMAZON NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH 
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, Z 
UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, 
DOKŁADNOŚCI, PRYWATNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. 
ŻADNYCH USTNYCH LUB PISEMNYCH INFORMACJI BĄDŹ PORAD 
PRZEKAZANYCH PRZEZ AMAZON LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA 
AMAZON NIE NALEŻY INTERPRETOWAĆ JAKO USTANAWIANIA GWARANCJI. 
PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE 
ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI DOROZUMIANYCH. JEŻELI 
PRZEPISY TEGO RODZAJU MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KLIENTA, CAŁOŚĆ LUB 
CZĘŚĆ POWYŻSZYCH ZRZECZEŃ, WYŁĄCZEŃ LUB ZASTRZEŻEŃ MOŻE NIE 
OBOWIĄZYWAĆ KLIENTA, NATOMIAST KLIENT MOŻE Z KOLEI POSIADAĆ 
DODATKOWE UPRAWNIENIA. 

Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM NA MOCY 
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ANI AMAZON, ANI DOSTAWCY LUB 
LICENCJODAWCY AMAZON NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM 
KLIENTA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD UBOCZNYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH 
BĘDĄCYCH SKUTKIEM NARUSZENIA DOWOLNYCH WYRAŹNIE OKREŚLONYCH 
LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY, 
ZANIEDBANIA, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB 
JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWA ZWIĄZANEJ Z USŁUGĄ, URZĄDZENIEM, 
TREŚCIAMI CYFROWYMI LUB OPROGRAMOWANIEM, Z UWZGLĘDNIENIEM 
MIĘDZY INNYMI WSZELKICH SZKÓD W POSTACI UTRATY ZYSKÓW, DOCHODÓW 
CZY DANYCH, A TAKŻE STOSOWANIA URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA 
LUB DOWOLNEGO PRODUKTU POWIĄZANEGO, NAWET WÓWCZAS, GDY FIRMA 
AMAZON ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH 
SZKÓD. W DOWOLNYM PRZYPADKU, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMAZON 
ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA DO KWOTY 
FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA URZĄDZENIE. PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE 
W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB 
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH I 
WYNIKOWYCH. JEŻELI PRZEPISY TEGO RODZAJU MAJĄ ZASTOSOWANIE DO 
KLIENTA, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB ZASTRZEŻEŃ 
MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ KLIENTA, NATOMIAST KLIENT MOŻE Z KOLEI 
POSIADAĆ DODATKOWE UPRAWNIENIA. 

Prawo właściwe. Niniejsza Umowa, a także ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć między 
Klientem a Amazon podlegają przepisom prawa obowiązującego w stanie Waszyngton, bez 
względu na zasady dotyczące kolizyjności prawa. 



 

 

Spory. JAKIEKOLWIEK SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY BĄDŹ Z NIĄ 
ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PODLEGAJĄ POUFNEMU ROZSTRZYGNIĘCIU 
NA DRODZE ARBITRAŻU W SEATTLE (STAN WASZYNGTON). W PRZYPADKU 
NARUSZENIA BĄDŹ RYZYKA NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA W JAKIKOLWIEK 
SPOSÓB PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ AMAZON, AMAZON MA PRAWO DO 
ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ NA DRODZE NAKAZU LUB ZAKAZU SĄDOWEGO 
BĄDŹ W INNY ODPOWIEDNI SPOSÓB, WYSTĘPUJĄC DO SĄDU STANOWEGO LUB 
FEDERALNEGO NA TERYTORIUM STANU WASZYNGTON, PRZY CZYM KLIENT 
NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ, ABY POWYŻSZE SĄDY BYŁY MIEJSCEM 
WYKONANIA I WYŁĄCZNYMI SĄDAMI WŁAŚCIWYMI W TAKICH SPRAWACH. 
Rozstrzygnięcie arbitrażowe ma moc wiążącą i może być uznane jako orzeczenie dowolnego 
sądu właściwego. W pełnym zakresie dopuszczonym na mocy obowiązującego prawa, 
postępowania arbitrażowego wszczętego zgodnie z niniejszą Umową nie wolno łączyć 
z postępowaniem arbitrażowym dotyczącym jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej 
Umowie, tj. zarówno postępowaniem arbitrażowym grupowym, jak i innego rodzaju. 

Zasada rozdzielności. W przypadku, gdyby dowolne postanowienie zawarte w niniejszej 
Umowie zostało uznane za nieważne, bezskuteczne bądź z dowolnych przyczyn niewykonalne, 
postanowienie to podlega zasadzie rozdzielności i nie wpływa na ważność ani wykonalność 
dowolnych pozostałych postanowień Umowy. 

Zmiany. Amazon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dowolnych warunków 
niniejszej Umowy według swojego wyłącznego uznania, na drodze publikacji zmienionych 
warunków na stronie internetowej Kindle Store lub Amazon.com. Dalsze korzystanie z 
Urządzenia oraz Oprogramowania po dacie wejścia w życie takich zmian oznaczać będzie, iż 
Klient przyjmuje taką zmianę za wiążącą. 

Dane kontaktowe. Korespondencję dotyczącą niniejszej Umowy należy kierować pod adres: 
Amazon.com, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 
98144-2734. 
 

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA 
 
Niniejszej gwarancji udziela Amazon Fulfillment Services, Inc., z siedzibą przy 1200 12th Ave 
South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, Stany Zjednoczone, na urządzenie Kindle (zwane 
dalej „Urządzeniem”). 
 
Niniejszym na Urządzenie udzielamy gwarancji z tytułu ewentualnych wad materiałowych oraz 
wad wykonania powstałych w warunkach normalnego korzystania z urządzenia na okres jednego 
roku, licząc od daty pierwszego zakupu urządzenia w punkcie sprzedaży detalicznej. W 
powyższym okresie objętym gwarancją, w przypadku wady Urządzenia oraz jego zwrotu 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami, zobowiązujemy się według własnego 



 

 

uznania oraz w zakresie dopuszczonym na mocy obowiązujących przepisów prawa: (i) dokonać 
naprawy Urządzenia przy zastosowaniu nowych bądź naprawionych części, (ii) dokonać 
wymiany Urządzenia na nowe lub naprawione bądź (iii) dokonać zwrotu kwoty stanowiącej 
równowartość ceny zakupu Urządzenia. 
 
Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje w odniesieniu do wszelkich napraw, części 
zamiennych lub wymienionego Urządzenia przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji 
lub przez 90 dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wszystkie wymienione części 
oraz Urządzenia, za które dokonany został zwrot ceny zakupu przechodzą na naszą własność. 
Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie tych komponentów sprzętowych 
Urządzenia, które nie uległy wypadkowi, nie były niewłaściwie wykorzystywane, uszkodzone 
na skutek zaniedbania, pożaru ani innych czynników zewnętrznych oraz nie były poddawane 
modyfikacjom i naprawom bądź wykorzystywane do celów komercyjnych. 
 
Instrukcje. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z gwarancji na Urządzenie można 
uzyskać w Biurze Obsługi Klienta: 
E-mail:  kindle-cs-support@amazon.com 
nr tel. w USA: 1-866-321-8851 (bezpłatny)  

 
poza USA: 1-206-266-0927 (płatny) 

 
Urządzenie należy przekazać z zasady w oryginalnym lub innym odpowiednio zabezpieczonym 
opakowaniu na adres podany w Biurze Obsługi Klienta. Przed przekazaniem Urządzenia do 
naprawy gwarancyjnej należy sporządzić kopie zapasowe wszelkich danych, oprogramowania 
lub materiałów innego rodzaju przechowywanych w pamięci Urządzenia. Istnieje ryzyko, że 
podczas naprawy serwisowej dane, oprogramowanie lub inne materiały mogą zostać utracone 
lub poddane formatowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty z 
tego tytułu. 
 
Zastrzeżenia. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW PRAWA, NINIEJSZA GWARANCJA ORAZ ŚRODKI NAPRAWCZE 
WYMIENIONE POWYŻEJ WYŁĄCZAJĄ ORAZ ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE 
GWARANCJE I ŚRODKI NAPRAWCZE, PRZY CZYM W SPOSÓB SZCZEGÓLNY 
WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE BĄDŹ GWARANCJE O 
CHARAKTERZE DOROZUMIANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZY INNYMI 
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU, A TAKŻE WAD UKRYTYCH LUB WCZEŚNIEJ NIEUJAWNIONYCH. W 
PRZYPADKU, GDY GWARANCJI USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH NIE 
MOŻNA WYŁĄCZYĆ, WÓWCZAS W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRAWEM OKRES 
OBOWIĄZYWANIA TAKICH GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY DO OKRESU 
OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ WYRAŹNIE OKREŚLONEJ OGRANICZONEJ 
GWARANCJI ORAZ USŁUG SERWISOWYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE LUB 
WYMIANIE WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. W NIEKTÓRYCH 
JURYSDYKCJACH OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 



 

 

USTAWOWEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ NIE SĄ DOPUSZCZONE, W ZWIĄZKU Z CZYM 
POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 
 
NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, 
POŚREDNIE, UBOCZNE ANI WYNIKOWE SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z 
DOWOLNYM NARUSZENIEM GWARANCJI LUB ZGODNIE Z JAKĄKOLWIEK INNĄ 
TEORIĄ PRAWA. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE 
NIE ODNOSI SIĘ DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZGONEM LUB URAZEM CIAŁA, A 
TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ Z TYTUŁU UMYŚLNYCH I RAŻĄCYCH 
AKTÓW ZANIEDBANIA I/LUB NIEWYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW, W ZWIĄZKU Z 
CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ 
ZASTOSOWANIA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA 
BĄDŹ OGRANICZENIA SZKÓD BEZPOŚREDNICH, UBOCZNYCH LUB 
WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB 
ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 
 
Niniejsza ograniczona gwarancja nadaje określone uprawnienia. Oprócz nich Klient może 
również posiadać dodatkowe uprawnienia, których zakres uzależniony jest od danej jurysdykcji, 
przy czym niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na te uprawnienia. 
 
Informacje o ochronie patentowej 
 
Urządzenie Kindle i/lub metody wykorzystywane w związku z urządzeniem Kindle mogą być 
objęte jednym lub kilkoma patentami bądź zgłoszeniami patentowymi. 
Technologia dekodowania audio MPEG Layer-3 wykorzystywana jest na licencji Fraunhofer IIS 
i Thomson. 
 
Informacje dotyczące praw autorskich i znaków towarowych 
 
Oprogramowanie urządzenia Amazon Kindle, podręcznik szybkiego startu Amazon Kindle 
Quick Start Guide oraz podręcznik użytkownika Amazon Kindle User’s Guide © 2004 - 2009 
Amazon Technologies, Inc. lub spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
1-CLICK, AMAZON, LOGO AMAZON.COM, LOGO AMAZONKINDLE, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET ORAZ WHISPERSYNC 
są znakami towarowymi firmy Amazon Technologies, Inc. lub jej spółek zależnych.  
 
Java oraz wszelkie inne znaki towarowe i logo bazujące na Java stanowią znaki towarowe oraz 
logo Sun Microsystems, Inc. na obszarze USA oraz w innych krajach. 

 



 

 

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS jest znakiem towarowym lub 
zastrzeżonym znakiem towarowym ACCESS Co., Ltd. na obszarze Japonii oraz w innych 
krajach. 
 
RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM oraz Nuance® są 
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Nuance Communications, Inc. na 
obszarze USA oraz w innych krajach. 
 
Wszelkie inne marki, nazwy produktów i firm, znaki towarowe i usługowe należą odpowiednio 
do swoich właścicieli.  
 
Inne wersje językowe 

Inne wersje językowe Umowy licencyjnej Kindle oraz warunków użytkowania, Rocznej 
ograniczonej gwarancji, a także innych informacji na temat Kindle zamieszczone są na stronie 
internetowej pod adresem http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

 
 
 


