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Amazon kindle unlimited cancelar

Kindle Unlimited é o nome do serviço de assinatura de e-book da Amazon, que pode ser cancelado a qualquer momento. Independentemente de, durante ou após o período de teste de 30 dias, o cancelamento retém o acesso à biblioteca a mais de um milhão de livros digitais e milhares de audiolivros até o final do ciclo de faturamento. Como os recursos
não param imediatamente, você pode terminar livros inacabados no aplicativo Kindle para celulares e tablets, em um leitor de desktop ou em um dispositivo Kindle. Caso o usuário cancele o reembolso do cartão de crédito imediatamente após a cobrança mensal, que custa R$ 19,90, desde que a empresa considere que o usuário não se aproveitou do
serviço durante esse intervalo. O processo pode ser realizado em qualquer dispositivo com acesso à sua conta da Amazon. Veja passo a passo em seu smartphone abaixo. Descontando celular: Confira as ofertas no Compare TechEverythingComo funciona o Kindle, amazon 1 leitor de livros digitais 5 Aprenda a cancelar o Kindle Unlimited — Foto: Maria
Clara Pestre/TechAll Aprenda a cancelar o Kindle Unlimited — Foto: Maria Clara Pestre/TechTudo Passo 1. Abra o navegador do seu telefone e acesse amazon.com.br. No topo da página, toque em Entrar e digite suas informações de login para fazer login. 2 de 5 Faça login na sua conta de celular da Amazon — Foto: Reprodução/Paulo Alves Inscreva-se
na sua conta de celular da Amazon — Foto: Reprodução/Paulo Alves Passo 2. Quando estiver loco, toque no seu nome para abrir o menu da conta. Vá para minhas ordens. 3 de 5 Procure pedidos no menu da conta — Foto: Reprodução/Paulo Alves Encontrar Requisitos no menu da conta — Foto: Reprodução/Paulo Alves Passo 3. Na lista de pedidos,
encontre a assinatura Kindle Unlimited e toque para abri-la. Em seguida, vá para o link Gerenciar meu plano. 4 de 5 Acessos ao Kindle Unlimited Subscription Management — Foto: Reprodução/Paulo Alves Access Kindle Unlimited subscription management — Foto: Reprodução/Paulo Alves Passo 4. Na próxima tela, você pode ver um resumo de sua
assinatura, incluindo a data de início e o histórico de faturamento. Para cancelar um serviço, em Gerenciar seu plano, toque em Cancelar pacote de kindle ilimitado. Considere a data que aparece nos holofotes: este será o último dia em que a coleção de livros de assinatura estará disponível para uso. Toque em Sair para completar. 5 de 5 Cancelar
Assinatura Do Kindle Ilimitado — Foto: Reprodução/Paulo Alves Cancele Assinatura Do Kindle Ilimitado — Foto: Reprodução/Paulo Alves Amazon no Brasil: Q&amp;A Difere do Amazon Prime Reading, la versión 'Unlimited' tiene un coste mensual de 9,99 euros al mes aunque te ofrece más de un millón de libros que puedes leer desde tu tablet, teléfono
móvil, ordenador o en el ereader de la compañía. Tiene un catálogo extenso que puedes consultar y utilizar tanto como quieras pero si ya no vas a utilizarlo o no te útil resulta. Puedes cancelam O Kindle Unlimited não terá mais acesso em segundos e a partir do próximo mês e não cobrará mais uma taxa. Cancele sua assinatura Você pode continuar a
desfrutar da assinatura Kindle Unlimited até o último dia que você tem um contrato, mas ele não será renovado automaticamente e você não terá mais acesso. Você também não terá mais acesso ao conteúdo que baixou. No entanto, as guias ou notas que você fez nesses livros serão salvas em sua conta da Amazon se você se inscrever e tiver esses livros
de volta. Ou se você comprá-los individualmente. Para fazer logoff, vá para: Abra o Login da Amazon com nome de usuário e senha Abra sua conta Vá para a página Kindle Unlimited Clique em Gerenciar sua assinatura Kindle Unlimited Selecione a opção Seleção Para finalizar a assinatura... [DATA] Isso não pertence mais ao programa e não será re-
faturado. Você pode voltar quando quiser e deixá-lo ir de novo. Como dizemos, o sub-insoud e os marcadores que você fez ainda estarão em seus livros quando você voltar. Se encontrarmos algum problema durante o processo, podemos sempre entrar em contato com a Amazon e pedir ajuda ao cliente. Posso pedir um reembolso? Se encontrarmos o custo
em nossa conta ou cartão que corresponde a uma assinatura Kindle Unlimited de bom para primeiro e não formos conscientemente dispensados, então podemos cancelar nossa assinatura se o fizermos dentro de 14 dias da data de quitação. Neste caso, podemos solicitar o reembolso da taxa total paga se o serviço não tiver sido utilizado. No entanto,
embora já usemos o Kindle Unlimited, podemos solicitar um cancelamento a qualquer momento, mas sem a possibilidade de solicitar um reembolso. Também não é possível, mesmo que não tenhamos utilizado o serviço no último mês. Experimente o Kindle Unlimited gratuitamente 30 dias Se você quiser experimentá-lo, você não terá que se inscrever e
sair um mês depois se você não gostar. O acesso ao período de teste gratuito de 30 dias pode ser verificado para ver se é o que você espera ou lhe dá um catálogo que você está interessado ou não. É grátis, você não tem que pagar nada para usar o teste. Se a taxa for cobrada automaticamente após esse tempo, é crucial que você siga os passos acima
para insacrear. Para se inscrever para testar, acesse: Site Kindle Selecione opção Experimente gratuitamente por 30 dias Inscreva-se com sua conta da Amazon, nome de usuário e senha Siga as instruções que aparecem na Tela Sentado porque sobre seu período grátis ou promoção chegou ao fim ou porque voc'no encontrar mais utilidade no servi'o para
a Amazon para ou seu perfil, cancelar ou kindle é umo umo simplesmente. Saiba como dando fim e evitar custos futuros indesejados dos serviços de livros de assinatura da Amazon. Como cancelar um Kindle UnlimitedAccess amazon.com.br e fazer logon no site; Em seguida, segure seu mouse sobre o nome e selecione Kindle Unlimited; Na página do
serviço de assinatura, encontre a área Gerenciar plano no lado esquerdo do site; Clique em Cancelar o Design Kindle Ilimitado; Clique em Sair. Ready.Ne receberá mais custos e sua assinatura estará ativa por um prazo já pago. Por exemplo, em 31 de outubro, adotei um plano promocional Kindle Unlimited de três meses por US$ 1,99 (o último dia de
promoção para um assinante de serviço com esses termos). Cancelei a prorrogação automática no mesmo dia. Então meu mandato estará ativo até 31 de outubro de 2019.Quando o acordo Kindle Unlimited acabar, todos os livros que você pegou emprestado para o serviço serão removidos de sua biblioteca Kindle. Aproveite seu termoPo de assinatura
cancelada, você ainda pode aproveitar o tempo restante para ler gratuitamente na Kindle.To procurar a seção Kindle Unlimited:Deixe seu mouse no menu da Amazon Store; Selecione Dispositivos Kindle e eBooks &gt; Exibir todos os e-books para leitura gratuita na área Kindle Unlimited; Em seguida, procure o catálogo, aplique filtros se quiser (à esquerda).
Observe que todos os livros que você pode ler gratuitamente com uma assinatura estão marcados com Kindle Unlimited acima da página de capa. Você sabe como cancelar o Kindle Unlimited? Se a resposta for negativa, não se preocupe, este é o lugar. Afinal, aqui você pode entender exatamente como você pode solicitar o cancelamento do serviço de
assinatura de e-book da Amazon - um best-seller com pessoas que gostam de ler. Tudo que você tem que fazer é acompanhar o conteúdo e ficar rural para uma caminhada. Vamos embora, sim? Cancele o Kindle Unlimited: Regras de cancelamento Antes de mais nada, você deve ter em mente que, ao comprar uma assinatura Kindle Unlimited, você é
elegível para os primeiros 30 dias gratuitamente. Se você não quiser mais continuar com sua conta após este período de teste, você deve estar ciente das regras de cancelamento. Sim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, há uma chance de cancelar o Kindle Unlimited após esse período. Por exemplo, mesmo que a solicitação de cancelamento
seja definida após a taxa mensal ter sido boa, por exemplo, você ainda pode solicitar um reembolso. Para isso, a empresa deve realizar uma análise do seu pedido e uso do aplicativo. Se for confirmado que o serviço foi utilizado após 30 dias livres, o valor será cobrado normalmente. Por isso, é muito importante estar ciente das regras ao cancelar o Kindle
Unlimited, certo? Afinal, se isso demorar muito, você acaba pagando mensalidades e desfruta do serviço depois De graça, as chances de não receber seu dinheiro de volta são enormes. Como cancelar o Kindle Unlimited no Kindle Depois de entender como o aplicativo funciona, é hora de saber qual processo está disponível para cancelar o Kindle
Unlimited. Como você já deve imaginar, este serviço deve ser solicitado pela Internet, seja através de um smartphone ou computador, não importa. Em outras palavras, você não pode acessar o processo de cancelamento através de um Kindle. Com base nisso, siga a consideração completa de como cancelar o Kindle Unlimited online. Como cancelar um
Kindle Unlimited com celular Para cancelar um Kindle Unlimited por telefone, você deve primeiro acessar seu navegador e entrar na página da Amazon. Em seguida, basta seguir alguns passos simples. Log out: Passo 1: Ao acessar o site da Amazon, faça login no sistema. Passo 2: Em seguida, insira o menu da conta e clique em Meus Pedidos. Passo 3:
Quando fizer isso, encontre o serviço Kindle Unlimited Membership. Passo 4: Selecione a opção Gerenciar meu plano. Passo 5: Isso irá redirecioná-lo para a página de resumo de assinatura. Para cancelar o Kindle Unlimited, selecione o botão de serviço. Passo 6: Após confirmar a data do cancelamento, clique em Sair. Passo 7: Ao final da solicitação, você
terá um prazo para ainda entrar na coleção do livro, e após esse período sua assinatura será cancelada. Como cancelar o Kindle Unlimited via site da Amazon Da mesma forma que no caso do celular, para cancelar o Kindle Unlimited tudo o que você precisa fazer é acessar o site da Amazon e seguir alguns passos simples. Para começar, faça login com
uma mensagem de e-mail e senha pré-registradas quando você entrar no portal. Depois disso, encontre o serviço Kindle ilimitado e escolha a opção de gerenciamento de sua conta. Quando você fizer isso, você terá acesso a todas as informações da sua conta e também poderá solicitar uma data de cancelamento de assinatura. Depois de configurá-lo,
você pode finalmente cancelar o Kindle Unlimited clicando em Sair. Pronto. É tudo muito simples e prático. Kindle Unlimited: Como solicitar um reembolso Se você acabou cancelando o Kindle Unlimited logo após a data do autodem, você não precisa se preocupar. Isso porque nesses casos existe a possibilidade de solicitar a restituição da mensalidade da
Amazon. No entanto, deve-se notar que esse pedido deve ser inação no prazo de sete dias após o cancelamento, pois os procedimentos ainda serão confirmados durante esse período e você pode receber o cancelamento desse valor no prazo de cinco dias. Para verificar esse serviço, faça login na Amazon e encontre gerenciamento de contas. Em
seguida, você pode solicitar um reembolso em minutos. Se sua solicitação for feita após o período de teste da assinatura, em sua mente que seu pedido estará sob revisão. Afinal, o valor pode não ser reembolsado se for declarado que a taxa estava em conformidade com as regras de assinatura mesmo após o período de teste de 30 dias. Em geral, saber
como cancelar um Kindle Unlimited é mais fácil do que parece, certo? Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Abaixo.
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