Informações de Segurança e Conformidade
Use com responsabilidade. Leia todas as instruções e informações de segurança antes do uso
para evitar lesões.
AVISO! O NÃO SEGUIMENTO DESSAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
PODE RESULTAR EM INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU OUTRA LESÃO OU
DANO.

Manutenção do seu Kindle
Não use o seu Kindle ou seus acessórios na chuva ou próximo de pias ou outros locais
úmidos. Tome cuidado para não deixar cair alimentos ou líquidos sobre o seu Kindle. Se o
seu dispositivo ficar molhado, desligue todos os cabos da tomada, desligue o dispositivo sem
fio (vá em Menu e selecione Desligar Sem Fio) e deixe que a tela reverta para o modo de
protetor de tela. Espere que o dispositivo seque completamente antes de deslizar a chave
novamente para a posição ligada. Não tente secar o seu Kindle com uma fonte externa de
calor, como forno de microondas, forno ou secador de cabelos. Limpe a tela com um pano
macio; cuidado para não limpá-la com um produto abrasivo. Quando transportar o seu Kindle
em uma bolsa ou maleta, mantenha a capa para evitar arranhões.
Não exponha o seu Kindle ao calor ou frio extremo. Por exemplo, não o deixe no porta-malas
do carro ou em condições de temperatura abaixo de zero ou altas temperaturas.

Conserto do seu dispositivo
Caso o seu dispositivo necessite de conserto, consulte apenas o pessoal autorizado da
Amazon.com entrando em contato conosco através do Suporte ao Cliente listado no final da
seção Dicas e Solução de Problemas. Consertos defeituosos podem anular a garantia.

Segurança da bateria
A bateria recarregável em seu Kindle deve ser substituída apenas por um provedor de
serviços autorizado. Para mais informações sobre as baterias, acesse:
http://www.amazon.com/kindleterms.

Segurança dos fones
Ouvir áudio em alto volume por períodos de tempo prolongados pode causar lesão auditiva.
Para evitar esse problema, preste atenção às seguintes dicas:
1. Mantenha o volume baixo;
2. Evite a utilização contínua por tempo prolongado e
3. Use fones de ouvido que isolam o áudio desejado do ruído de fundo.

Segurança e conformidade do dispositivo sem fio

Desligue o Amazon Whispernet em locais onde o uso de dispositivo sem fio for proibido ou
quando puder causar interferência ou riscos. Algumas situações específicas estão descritas
abaixo. Em geral, você não deve usar o seu Kindle com o Whispernet ligado em lugares onde
você não tenha permissão para usar aparelho celular.
Desligue o dispositivo sem fio durante o voo
Para evitar possíveis interferências com os sistemas de aviação, muitas agências de aviação,
incluindo a Administração Federal de Aviação dos EUA, exigem que você tenha permissão
de um membro da tripulação para usar o serviço sem fio do seu aparelho. Se o serviço sem
fio estiver desligado, você pode usar o seu Kindle para leitura depois que um membro da
tripulação anunciar a permissão do uso de dispositivos eletrônicos.
Cuidado na proximidade de outros aparelhos eletrônicos
Seu aparelho Kindle produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência (RF) e, se não
utilizado em conformidade com as suas instruções, pode causar interferência prejudicial às
comunicações de rádio e equipamentos eletrônicos. Os sinais de RF externos podem afetar os
sistemas eletrônicos inadequadamente instalados ou protegidos, sistemas de entretenimento e
dispositivos médicos pessoais. Embora a maioria dos equipamentos eletrônicos modernos
seja protegida dos sinais de RF externos, em caso de dúvida, verifique com o fabricante. Para
dispositivos médicos pessoais (como marcapassos e aparelhos auditivos), consulte o seu
médico ou o fabricante para determinar se eles estão adequadamente protegidos dos sinais de
RF externos.
Etapas para minimizar a interferência
Se o seu Kindle causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão (que você
pode determinar ligando e desligando o seu Kindle), você pode tentar corrigir a interferência
tomando uma ou mais das seguintes medidas: reoriente ou reposicione a antena receptora do
rádio ou televisão; aumente a separação entre o rádio ou televisão e o seu Kindle; conecte o
equipamento e receptores em tomadas diferentes ou consulte o fabricante do rádio ou
televisão ou um técnico experiente em rádio/TV para assistência.
Observe os sinais
Há alguns lugares em que os sinais de RF podem representar riscos, como instituições de
saúde e locais de construção. Se você não tiver certeza, verifique se há sinais indicando que
os rádios bidirecionais ou telefones celulares devem ser desligados.
Exposição à energia de radiofrequência
O seu Kindle foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição
à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações dos
Estados Unidos (FCC) e entidades reguladoras de outros países. As informações sobre o seu
Kindle encontram-se registradas junto à FCC e podem ser encontradas na seção “Display
Grant” em http://www.fcc.gov/oet/ea/ após procurar a identificação da FCC no seu Kindle.
Essa identificação pode ser encontrada na parte de trás do seu aparelho.

Declaração de Conformidade da FCC
Esse aparelho está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está
sujeita às duas condições a seguir: (1) Esse aparelho não deve causar interferência
prejudicial; e (2) esse aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo
interferência que possa causar operação indesejada.
Esse aparelho foi testado e demonstra estar em conformidade com os limites do dispositivo
digital Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites visam
proporcionar proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação
residencial. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma
determinada instalação.
Esse dispositivo cumpre as Diretrizes de Emissão de Radiofrequência pela FCC e é
certificado pela FCC com o número de identificação da FCC encontrado no verso do
aparelho.

Brasil – Aviso da Antel
Este equipamento opera em caráter secudário, isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.

Reciclagem adequada do Kindle
Em alguns locais, o descarte de determinados aparelhos eletrônicos é regulamentado.
Certifique-se de descartar ou reciclar o seu Kindle em conformidade com as leis e
regulamentações locais. Para informações sobre como reciclar o seu Kindle, acesse:
http://www.amazon.com/kindle-recycling.

Número de Certificação UL
O Número de Certificação UL para esse Kindle pode ser encontrado no verso do aparelho.

Especificações do Produto
Número do Modelo — D00701
Visor — visor eletroforético com diagonal de 6 polegadas, resolução de 600 x 800 pixels,
167 pixels por polegada, escala de cinza de 16 níveis.
Tamanho — 203,2 mm x 134,6 mm x 9,1 mm (8 polegadas por 5,3 polegadas por 0,36
polegada).
Peso — 289,2 g (10,2 onças).
Armazenamento — Armazenamento interno de 2 GB, aproximadamente 1,4 GB disponível
para o usuário.
Áudio — tomada de 3,5 mm para fone de ouvido estéreo; falantes estéreo embutidos.
Alimentação — Adaptador de alimentação CA e bateria de polímero de lítio recarregável.
Conectividade — modem sem fio USB 2.0 (conector micro-B) HSDPA/GSM.
Temperatura de operação — 0°C a 35°C (32°F a 95°F).
Temperatura de armazenamento — -10°C a 45°C (14°F a 113°F).

ACORDO DE LICENÇA E TERMOS DE USO DO KINDLE
ESSE É UM ACORDO ENTRE VOCÊ E A AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (COM
SUAS AFILIADAS, “AMAZON” OU “NÓS”). LEIA ESSE ACORDO DE LICENÇA E
TERMOS DE USO, E TODAS AS NORMAS E DIRETRIZES PARA O DISPOSITIVO
KINDLE E SERVIÇOS RELACIONADOS AO DISPOSITIVO (INCLUINDO, MAS NÃO
SE LIMITANDO A QUAISQUER NORMAS OU CONDIÇÕES DE USO
ESPECIFICADAS NO WEBSITE AMAZON.COM OU NA LOJA KINDLE, E A NOTA
DE PRIVACIDADE DA AMAZON.COM ENCONTRADA EM
WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (COLETIVAMENTE, ESSE “ACORDO”) ANTES DE
USAR O DISPOSITIVO KINDLE. AO USAR O DISPOSITIVO KINDLE, VOCÊ
CONCORDA ESTAR VINCULADO PELOS TERMOS DESSE ACORDO.
SE VOCÊ NÃO ACEITAR OS TERMOS DESSE ACORDO, VOCÊ PODE DEVOLVER O
DISPOSITIVO KINDLE E O SOFTWARE ASSOCIADO (COM TODAS AS
EMBALAGENS ORIGINAIS, MANUAIS E ACESSÓRIOS) DENTRO DE TRINTA (30)
DIAS DA DATA DA COMPRA PARA REEMBOLSO DO SEU PREÇO DE COMPRA DE
ACORDO COM A POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO DO KINDLE.
O Dispositivo e Serviços Relacionados. O Dispositivo Kindle (o “Dispositivo”) é um
dispositivo portátil de leitura eletrônica que utiliza a conectividade sem fio para capacitar os
usuários a comprar, fazer download, navegar e ler livros, jornais, revistas, blogs e outros
materiais, todos sujeitos aos termos e condições desse Acordo. O “Serviço” significa
conectividade sem fio, fornecimento de conteúdo digital, software e suporte, e outros serviços
e suporte que a Amazon fornece aos usuários do Dispositivo.
Conectividade Sem Fio
Geral. A Amazon fornece a você conectividade sem fio gratuitamente para a compra de
certos conteúdos e downloads de serviços em seu Dispositivo. Pode ser cobrada uma taxa
pela conectividade sem fio para que você utilize outros serviços sem fio em seu Dispositivo,
como a navegação pela Internet e realização de downloads de arquivos pessoais, caso opte
por usar esses serviços. Iremos manter uma lista das atuais taxas para esses serviços na Loja
Kindle. A Amazon se reserva o direito de descontinuar a conectividade sem fio ou de outra
forma mudar os termos da conectividade sem fio a qualquer momento, incluindo, mas não

limitando a (a) limitação do número e do tamanho dos arquivos de dados que podem ser
transferidos usando a conectividade sem fio e (b) alteração da quantidade e termos aplicáveis
para as mudanças da conectividade sem fio.
Cobertura e Interrupções do Serviço. Você reconhece que, se o seu Dispositivo estiver
localizado em qualquer área sem conectividade sem fio aplicável, você poderá não conseguir
utilizar alguns ou todos os elementos dos serviços sem fio. Não somos responsáveis pela
indisponibilidade do serviço sem fio ou por quaisquer interrupções da conectividade sem fio.
Sua Conduta. Você concorda que usará a conectividade sem fio fornecida pela Amazon
somente em conexão com Serviços que a Amazon fornece para o Dispositivo. Você não deve
utilizar a conectividade sem fio para qualquer outro objetivo.
Conteúdo Digital
A Loja Kindle. A Loja Kindle permite que você faça downloads, exiba e utilize em seu
Dispositivo vários conteúdos eletrônicos digitalizados, tais como livros, assinaturas de
revistas, jornais e outros periódicos, blogs, RSS feeds e outros conteúdos digitais, conforme
determinado pela Amazon de tempos em tempos (individualmente e coletivamente,
“Conteúdo Digital”).
Uso do Conteúdo Digital. Após o pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela
Amazon, a Amazon lhe concede o direito não exclusivo de manter uma cópia permanente do
Conteúdo Digital aplicável e de visualizar, utilizar e exibir tal Conteúdo Digital por um
número ilimitado de vezes, somente no Dispositivo ou conforme autorizado pela Amazon
como parte do Serviço e unicamente para o seu uso pessoal e não comercial. O Conteúdo
Digital será considerado como licenciado a você pela Amazon sob esse Acordo, a menos que
seja explicitamente apresentado de outra forma pela Amazon.
Restrições. A menos que seja especificamente indicado ao contrário, você não pode vender,
alugar, arrendar, distribuir, transmitir, conceder licença a terceiros ou transferir quaisquer
direitos ao Conteúdo Digital ou qualquer parte desse a terceiros, e não pode remover
quaisquer avisos ou rótulos proprietários afixados no Conteúdo Digital. Além disso, você não
pode e não deve estimular, ajudar ou autorizar qualquer pessoa a burlar, modificar, anular ou
evadir as características de segurança que protegem o Conteúdo Digital.
Assinaturas. O seguinte se aplica com respeito ao Conteúdo Digital disponibilizado a você
por meio de assinatura, incluindo, mas não se limitando a, jornais eletrônicos, revistas,
periódicos e outras publicações de circulação periódica (coletivamente, “Periódicos”): (i)
você pode solicitar o cancelamento da sua assinatura seguindo as instruções de cancelamento
na Loja Kindle; (ii) podemos encerrar uma assinatura de acordo com a nossa decisão sem
notificação prévia, por exemplo, se um Periódico não estiver mais disponível; (iii) se
encerrarmos uma assinatura antes do final do seu termo, concederemos um reembolso rateado
(iv) reservamos o direito de mudar os termos e as taxas da assinatura de tempos em tempos,
entrando em vigor a partir do início do próximo termo e (v) impostos podem ser aplicados às
taxas de assinatura e serão adicionados se aplicáveis.
Software
Definições. Os seguintes termos se aplicam ao Dispositivo e a (a) todo o software (e os meios
nos quais tal software é distribuído) da Amazon ou de terceiros que esteja pré-instalado no
Dispositivo no momento da compra ou que a Amazon fornecer como
atualizações/aprimoramentos ao software pré-instalado (coletivamente, o “Software do

Dispositivo”), exceto se você concordar com outros termos como parte de um processo de
atualização/aprimoramento; e (b) qualquer documentação impressa, online ou por outro meio
eletrônico de tal software (a “Documentação”). Conforme utilizado nesse Acordo, “Software”
significa, coletivamente, o software e a documentação do Dispositivo.
Uso do Software do Dispositivo. Você pode utilizar o Software do Dispositivo somente no
Dispositivo. Você não pode separar qualquer componente individual do Software do
Dispositivo para uso em outro dispositivo ou computador, não pode transferi-lo para uso em
outro dispositivo e usá-lo, ou qualquer parte dele, em uma rede, e não pode vender, alugar,
arrendar, emprestar, distribuir ou conceder licença a terceiros ou quaisquer direitos ao
Software em sua totalidade ou parcialmente.
Proibidas a Engenharia Reversa, Descompilação, Desmonte ou Fraude. Você não pode e
não poderá incentivar, ajudar ou autorizar qualquer outra pessoa a modificar, praticar
engenharia reversa, descompilar ou desmontar o Dispositivo ou o Software, em sua totalidade
ou parcialmente, criar quaisquer trabalhos derivados do Software, ou burlar, modificar,
desmontar ou adulterar ou fraudar quaisquer das funções ou proteções do Dispositivo ou
Software ou quaisquer mecanismos ligados operacionalmente ao Software, incluindo, mas
não se limitando ao aumento ou substituição da funcionalidade de gestão dos direitos digitais
do Dispositivo ou Software.
Atualizações Automáticas. Para manter o seu Software atualizado, a Amazon pode fornecer
automaticamente ao seu Dispositivo atualizações/aprimoramentos realizados ao Software.
Regulamentações de Exportação. Você concorda em cumprir todas as restrições de
exportação e re-exportação e regulamentações do Departamento de Comércio e outras
agências e autoridades dos EUA, e não transferir ou incentivar, ajudar ou autorizar a
transferência do Software a um país proibido ou de outra maneira em violação de quaisquer
dessas restrições ou regulamentações.
Usuários Finais do Governo. O Software é um “Item Comercial” de acordo com a definição
desse termo em 48 C.F.R. § 2.101, consistindo de “Software de Computador Comercial” e
“Documentação de Software de Computador Comercial,” em conformidade com o uso desses
termos na 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. § 227.7202, conforme aplicável. Consistente com
essas condições, o Software está sendo licenciado aos usuários finais do governo dos EUA
(a) somente como item Comercial e (b) somente com aqueles direitos concedidos a todos os
outros usuários finais, de acordo com os termos e condições desse Acordo.
Geral
Sem Uso Ilegal e Reserva de Direitos. É proibido o uso do Dispositivo, do Serviço ou do
Conteúdo Digital para qualquer fim ilegal. Você reconhece que a venda do Dispositivo a
você não lhe transfere o título ou propriedade de quaisquer direitos de propriedade intelectual
da Amazon ou seus fornecedores. Todo o Software é licenciado, não vendido, e essa licença é
não-exclusiva.
Informações recebidas. O Software do Dispositivo fornecerá à Amazon dados sobre o seu
Dispositivo e sua interação com o Serviço (tais como memória disponível, tempo de
operação, arquivos de registros e intensidade do sinal) e informações relacionadas ao
conteúdo em seu Dispositivo e a sua utilização do mesmo (como a marcação automática da
última página lida e os conteúdos excluídos do Dispositivo). Anotações, marcações, notas,
destaques ou marcas semelhantes que você realiza em seu Dispositivo e outras informações

que você fornecer podem ser armazenadas nos servidores nos EUA. As informações que
recebemos estão sujeitas à Declaração de Privacidade da Amazon.com.
Patentes. O Dispositivo e/ou métodos usados em associação com o Dispositivo podem ser
cobertos por uma ou mais patentes ou solicitações de patentes pendentes.
Mudanças no Serviço. A Amazon se reserva o direito de modificar, suspender ou
descontinuar o Serviço a qualquer momento e a Amazon não terá qualquer responsabilidade
perante você caso exerça esse direito.
Encerramento. Os seus direitos nesse Acordo se encerrarão automaticamente sem aviso
prévio por parte da Amazon caso você deixe de cumprir qualquer termo desse Acordo. No
caso de encerramento, você deve interromper toda a utilização do Software e a Amazon pode
revogar imediatamente o seu acesso ao Serviço ou ao Conteúdo Digital sem notificá-lo e sem
reembolso de quaisquer taxas. Caso a Amazon deixe de exigir ou impor o seu cumprimento
rigoroso desse Acordo, isso não constitui uma abdicação de quaisquer de seus direitos.
Isenção de Garantias. VOCÊ EXPRESSAMENTE RECONHECE E CONCORDA QUE O
USO DO SERVIÇO, DISPOSITIVO, CONTEÚDO DIGITAL E SOFTWARE É APENAS
AO SEU PRÓPRIO RISCO. EXCETO A GARANTIA LIMITADA DE UM ANO, O
SERVIÇO, DISPOSITIVO, CONTEÚDO DIGITAL E SOFTWARE SÃO FORNECIDOS
“NA FORMA EM QUE SE ENCONTRAM” COM TODAS AS FALHAS E SEM
GARANTIA DE QUALQUER TIPO, E A AMAZON E SEUS FORNECEDORES E
CONCESSORES DE LICENÇAS ESTÃO ISENTOS DE TODAS AS GARANTIAS,
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM
OBJETIVO ESPECÍFICO, PRECISÃO, USUFRUTO SEM IMPEDIMENTO E NÃO
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. NENHUMA INFORMAÇÃO OU
CONSELHO VERBAL OU POR ESCRITO POR PARTE DA AMAZON OU DE
REPRESENTANTE AUTORIZADO DA AMAZON DEVERÁ CRIAR UMA GARANTIA.
AS LEIS DE CERTAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A ISENÇÃO DE GARANTIAS
IMPLÍCITAS. SE ESSAS LEIS SE APLICAREM AO SEU CASO, ALGUMAS OU
TODAS AS ISENÇÕES, EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES MENCIONADAS ACIMA
PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ E VOCÊ PODERÁ TER DIREITOS ADICIONAIS.
Limitação da Responsabilidade. NA EXTENSÃO NÃO PROIBIDA POR LEI, NEM A
AMAZON E NEM SEUS FORNECEDORES OU CONCESSORES DE LICENÇAS SE
RESPONSABILIZARÃO POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU
CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DE VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, VIOLAÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA,
RESPONSABILIDADE RIGOROSA OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL
RELACIONADA AO SERVIÇO, DISPOSITIVO, CONTEÚDO DIGITAL OU
SOFTWARE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER DANOS
RESULTANTES DA PERDA DE LUCROS, RECEITAS, DADOS OU USO DO
DISPOSITIVO OU SOFTWARE OU QUALQUER PRODUTO ASSOCIADO, MESMO
QUE A AMAZON TENHA SIDO NOTIFICADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS
DANOS. EM QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA AMAZON
NESSE ACORDO DEVE SER LIMITADA À QUANTIA REALMENTE PAGA PELO
DISPOSITIVO. AS LEIS DE CERTAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO
OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. SE ESSAS LEIS
SE APLICAREM AO SEU CASO, ALGUMAS OU TODAS AS EXCLUSÕES OU

LIMITAÇÕES MENCIONADAS ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ E VOCÊ
PODERÁ TER DIREITOS ADICIONAIS.
Aplicação das Leis do Estado de Washington. As leis do estado de Washington, sem
consideração aos princípios de conflito de leis, governarão esse Acordo e um litígio de
qualquer tipo que possa surgir entre você e a Amazon.
Litígios. QUALQUER LITÍGIO QUE SURJA OU ESTEJA RELACIONADO DE
ALGUMA MANEIRA A ESSE ACORDO DEVE SER SUBMETIDO À
INTERMEDIAÇÃO CONFIDENCIAL EM SEATTLE, WASHINGTON, EXCETO QUE,
NO CASO DE VOCÊ TER VIOLADO OU AMEAÇADO VIOLAR DE ALGUMA
FORMA OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA AMAZON, A
AMAZON PODE RECORRER À MEDIDA CAUTELAR OU OUTRA MEDIDA
APROPRIADA EM QUALQUER ESTADO OU TRIBUNAL FEDERAL NO ESTADO DE
WASHINGTON, E VOCÊ CONCORDA COM A JURISDIÇÃO EXCLUSIVA E FORO
NESSAS VARAS. A decisão do intermediador será compulsória e pode ser registrada como
um julgamento em qualquer vara de jurisdição competente. À extensão máxima permitida
pela lei aplicável, nenhuma intermediação sob esse Acordo deverá se juntar a uma
intermediação envolvendo qualquer outra parte sujeita a este Acordo, seja por procedimentos
de intermediação de classe ou outros.
Separabilidade. Caso algum termo ou condição desse Acordo seja considerado inválido,
nulo, ou por alguma razão não seja executável, essa parte deve ser considerada separável e
não deve afetar a validade e a possibilidade de execução de qualquer termo ou condição
restante.
Emenda. A Amazon se reserva o direito de emendar qualquer um dos termos desse Acordo
ao seu próprio critério, publicando os termos revisados na Loja Kindle ou no website
Amazon.com. O seu uso contínuo do Dispositivo e Software após a data efetiva de tal
emenda será considerado que o seu acordo estará em conformidade com essa emenda.
Informações de Contato. Para comunicações sobre esse Acordo, você pode contatar a
Amazon escrevendo para Amazon.com, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South,
Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734.

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO
Essa Garantia é fornecida por Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite
1200, Seattle, WA 98144-2734, EUA, para o Dispositivo Kindle (o "Dispositivo").
Garantimos o Dispositivo contra defeitos materiais e manufatura sob uso por consumidor
comum durante um ano a partir da data original da compra. Durante esse período de garantia,
caso ocorra algum defeito no Dispositivo, e se você seguir as instruções para a devolução do
Dispositivo, nós iremos, de acordo com a nossa opção e segundo a extensão permitida pela
lei, (i) reparar o Dispositivo usando peças novas ou restauradas, (ii) substituir o Dispositivo
por um Dispositivo novo ou restaurado ou (iii) reembolsar todo ou parte do preço total da
compra do Dispositivo.
Essa garantia limitada se aplica a qualquer reparo, peça de substituição ou Dispositivo de
substituição durante todo o restante do período de garantia original ou por noventa dias, seja
qual for mais longo. Todas as peças e Dispositivos substituídos para os quais um reembolso é

concedido tornam-se nossa propriedade. Essa garantia limitada se aplica apenas aos
componentes de hardware do Dispositivo que não estão sujeitos a acidente, uso inadequado,
negligência, incêndio ou outras causas externas, alterações, reparo ou uso comercial.
Instruções. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente para obter instruções
específicas sobre como obter o serviço de garantia para o seu Dispositivo:
email: kindle-cs-support@amazon.com
Telefone: dentro dos EUA: 1-866-321-8851 (ligação gratuita)
fora dos EUA: 1-206-266-0927 (ligação paga)
Em geral, você terá que entregar o seu Dispositivo em sua embalagem original ou em
embalagem igualmente protetora no endereço especificado pelo Serviço de Atendimento ao
Cliente. Antes de entregar o seu Dispositivo para o reparo de garantia, é sua responsabilidade
armazenar cópias de dados, software ou outros materiais que você possa ter armazenado ou
preservado no seu Dispositivo. É possível que esses dados, software ou outros materiais
sejam perdidos ou reformatados durante o reparo e não seremos responsáveis por quaisquer
danos ou perdas.
Limitações. NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, A GARANTIA E AS SOLUÇÕES
ESTABELECIDAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS
GARANTIAS E SOLUÇÕES. RENUNCIAMOS ESPECIFICAMENTE TODAS AS
GARANTIAS ESTATUTÁRIAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM
OBJETIVO ESPECÍFICO E CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. SE NÃO
PUDERMOS EM TERMOS LEGAIS DESQUALIFICAR TOTALMENTE AS
GARANTIAS ESTATUTÁRIAS OU IMPLÍCITAS, ENTÃO NA EXTENSÃO
PERMITIDA PELA LEI, TODAS ESSAS GARANTIAS DEVERÃO SER LIMITADAS
EM DURAÇÃO À DURAÇÃO DESSA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E AO
SERVIÇO DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO CONFORME DETERMINADO POR NÓS
AO NOSSO PRÓPRIO CRITÉRIO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM
LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE GARANTIAS ESTATUTÁRIAS OU
IMPLÍCITAS, E DESSA MANEIRA ESSA LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE
APLICAR AO SEU CASO.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS,
INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DE QUALQUER VIOLAÇÃO
DE GARANTIA OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. EM ALGUMAS
JURISDIÇÕES, A LIMITAÇÃO PRECEDENTE NÃO SE APLICA ÀS
REIVINDICAÇÕES POR MORTE OU LESÃO PESSOAL, OU QUALQUER
RESPONSABILIDADE ESTATUTÁRIA POR ATOS E/OU OMISSÕES INTENCIONAIS
E NEGLIGENTES, DE MANEIRA QUE ESSA EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO PODE
NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO POR DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS OU
CONSEQUENCIAIS, DE MANEIRA QUE ESSA EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO
MENCIONADA ACIMA PODE NÃO SE APLICAR AO SEU CASO.

Essa garantia limitada lhe fornece direitos legais específicos. Você pode ter direitos
adicionais que variam de uma jurisdição para outra e essa garantia limitada não afeta esses
direitos.

Avisos sobre Patente
O aparelho Kindle e/ou métodos usados em associação com o aparelho Kindle podem ser
cobertos por uma ou mais patentes ou podem estar aguardando a solicitação de patente.
Tecnologia decodificadora de áudio MPEG Layer-3 licenciada de Fraunhofer IIS e Thomson.

Copywrite e avisos de marca comercial
O software do aparelho Amazon Kindle, o Guia de Iniciação Rápida do Amazon Kindle e o
Guia do Usuário do Amazon Kindle © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. ou suas
afiliadas. Todos os direitos reservados.
1-CLICK, AMAZON, o LOGOTIPO AMAZON.COM, o LOGOTIPO AMAZONKINDLE,
AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET E
WHISPERSYNC são marcas comerciais de Amazon Technologies, Inc. ou suas afiliadas.
Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou
registradas de Sun Microsystems, Inc. nos EUA e outros países.

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS é marca comercial ou
registrada de ACCESS Co., Ltd. no Japão e outros países.
RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM and Nuance® são
marcas comerciais ou registradas de Nuance Communications, Inc. nos EUA e/ou outros
países.
Todas as outras marcas, nomes de produtos, nomes de empresas, marcas comerciais e marcas
de serviço são propriedade de seus respectivos donos.

Outras versões de idioma
Você pode ver uma versão do Acordo de Licença e Termos de Uso do Kindle, Garantia
Limitada de Um Ano e outras informações do Kindle em outros idiomas em
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.

