Допълнителни условия на Софтуера
Последна актуализация: 1 октомври 2018 г. Заменя всички предишни версии.
Настоящите Допълнителни условия регламентират използването от Ваша страна на Софтуера и са включени
чрез позоваване в Общите условия за използване на Adobe („Общи условия“), които се намират на адрес
www.adobe.com/go/terms (настоящите Допълнителни условия и Общите условия събирателно се наричат
„Условията“). Термините, изписани с главна буква, които не са дефинирани в настоящия документ, имат
същото значение като посоченото в Общите условия.
1.

Използване на Софтуер.

1.1. Лиценз за Софтуер на базата на абонамент.
Ако ние Ви предоставим Софтуера като част от Вашия абонамент за използване на Услугите, тогава, при
спазване от Ваша страна на Условията, Ви предоставяме неизключителен лиценз да инсталирате и
използвате Софтуера, а) при условие че Вашият абонамент е валиден, б) при условие че той не надхвърля
общия брой закупени лицензи и в) в съответствие с Условията и съответната документация. Вашият
абонамент Ви позволява да активирате Софтуера на до две устройства (или виртуални машини)
едновременно, но нямате право да използвате Софтуера едновременно и на двете устройства.
1.2. Лиценз за Софтуер на базата на устройства. Ако сте закупили лиценз за Софтуер на базата на брой
устройства или виртуални машини, тогава:
(a) Лиценз. При спазване от Ваша страна на Условията ние Ви предоставяме неизключителен лиценз да
инсталирате и използвате Софтуера: (i) за срока на лиценза, (ii) в рамките на обхвата на лиценза и (iii) в
съответствие с Условията и съответната документация, придружаваща Софтуера. Броят инсталации на
лиценз не трябва да надхвърля общия брой лицензи, които сте закупили за Софтуера.
(b) Разпространение от сървър. Ако е изрично разрешено от Adobe, имате право да копирате екземпляр от
Софтуера на компютър във Вашия Интранет единствено с цел по-лесно изтегляне и инсталиране на
Софтуера на компютри в същия Интранет. Въпреки това броят инсталации на лиценз не трябва да надхвърля
общия брой лицензи за Софтуера, които сте закупили. „Интранет“ означава частна, защитена компютърна
мрежа, достъпна за Вас и Вашите упълномощени служители и изпълнители. Интранет не включва части от
интернет, мрежови общности, открити за доставчици на стоки или услуги, или мрежови общности, открити
за публично ползване (например членство или абонаментни групи, сдружения и подобни организации).
1.3. Ограничения и изисквания.
(a) Уведомления относно право на собственост. Длъжни сте да гарантирате, че всяко направено от Вас
разрешено копие от Софтуера ще съдържа уведомленията относно авторското право и други видове
собственост, фигуриращи на Софтуера или вътре в него.
(b) Ограничения. Освен ако не е разрешено в Условията, нямате право:
(i) да използвате или предлагате Софтуера под формата на услуга;
(ii) да хоствате или предавате поточно Софтуера;
(iii) да позволявате на трети страни да осъществяват дистанционен достъп до Софтуера;
(iv) да заобикаляте техническите мерки за контрол на достъпа до Софтуера;
(v) да разработвате, разпространявате или използвате със Софтуера продукти, които заобикалят
техническите мерки; или
(vi) да отдавате под наем, на лизинг, продавате, подлицензирате, възлагате или прехвърляте Ваши права
върху Софтуера, както и да разрешавате част от Софтуера да бъде копирана на устройство на друго лице,

освен това, ако закупите Creative Cloud за екип или Creative Cloud за образование (поименен потребител),
тогава имате право да определяте места съгласно съответната документация.
1.4. Регионални лицензионни изисквания. Ако купите повече от един лиценз за Софтуер, нямате право да
инсталирате или разполагате Софтуера извън страната, в която сте купили лиценза, освен ако не е
разрешено друго по наша програма за групово лицензиране, в която сте се включили. Ако живеете в
Европейското икономическо пространство, „страна“ означава Европейското икономическо пространство.
Имаме право да прекратим предоставения по настоящия документ лиценз, да преустановим временно
Вашия абонамент или да ограничим достъпа Ви до Услугите, ако решим, че използвате Софтуера или
Услугите в нарушение на настоящия раздел.
1.5. Активиране и удостоверяване. Софтуерът може да изисква от Вас да предприемете определени стъпки,
за да активирате Софтуера или да удостоверите своя абонамент. Ако не активирате или регистрирате
Софтуера, не удостоверите абонамента или ние решим, че Софтуерът се използва с измама или
неразрешено, това може да доведе до ограничаване на функциите, неизползваемост на Софтуера,
прекратяване или временно преустановяване на абонамента. За информация относно активирането вж.:
http://www.adobe.com/go/activation.
1.6. Актуализации. Софтуерът може автоматично от време на време да изтегля и инсталира актуализации от
Adobe. Тези актуализации могат да бъдат под формата на корекции на грешки, нови функции или нови
версии. Вие се съгласявате да получавате такива актуализации от Adobe като част от Вашето ползване на
Софтуера.
2.

Условия за конкретен Софтуер.

Настоящият раздел се отнася за конкретен Софтуер и компоненти. Ако има противоречие между настоящия
раздел и други раздели, тогава настоящият раздел има приоритет по отношение на съответния Софтуер или
компоненти.
2.1. Софтуер за шрифтове. Ако Софтуерът включва софтуер за шрифтове (с изключение на шрифтовете,
предоставяни в Typekit, който се регламентира от свои Допълнителни условия):
(a) Имате право да предоставяте шрифта или шрифтовете, които сте използвали за даден файл, на
печатница или друга фирма за услуги, а фирмата за услуги има право да използва шрифта или шрифтовете,
за да обработи този файл, стига фирмата за услуги да има валиден лиценз да използва този конкретен
софтуер за шрифтове;
(b) Вие имате право да вградите копия от софтуера за шрифтове в електронни документи за целите на
отпечатването и разглеждането на документи. Никакви други права за вграждане не се подразбират или
разрешават по настоящия лиценз.
(c) Като изключение от гореизложеното, шрифтовете, изброени на http://www.adobe.com/go/restricted_fonts,
са включени в Софтуера само за целите на работата на Софтуера. Изброените шрифтове не се лицензират по
настоящите Допълнителни условия. Нямате право да копирате, премествате, активирате, използвате или
разрешавате на инструмент за управление на шрифтове да копира, премества, активира или използва
изброените шрифтове във или със софтуерно приложение, програма или файл, различни от Софтуера.
(d) Open-Source шрифтове. Някои шрифтове, разпространявани от Adobe със Софтуера, е възможно да
бъдат open-source шрифтове. Използването на тези open-source шрифтове от Ваша страна се регламентира
от действащите лицензионни условия, които можете да намерите на http://www.adobe.com/go/font_licensing.
2.2. Генератор на изображения на After Effects. Ако Софтуерът включва пълната версия на Adobe After Effects,
тогава имате право да инсталирате неограничен брой Генератори на изображения на компютри във Вашия
интранет, ако има поне един компютър във Вашия интранет, на който е инсталирана пълната версия на
софтуера Adobe After Effects. Терминът „Генератор на изображения“ означава инсталируема част от Софтуера,
която позволява на изпълнението на проекти на After Effects, но не включва пълния потребителски интерфейс
на After Effects.

2.3. Acrobat. Ако Софтуерът включва Acrobat, Document Cloud или определени функции в обхвата на
софтуера, тогава настоящият раздел 2.3 важи за тях.
(a) Софтуерът може да включва технология, която Ви позволява да активирате определени функции в PDF
документи чрез цифрови идентификационни данни, намиращи се в Софтуера („Ключ“). Нямате право на
отваряне, опити за отваряне, контрол, дезактивиране, премахване, използване или разпространяване на
Ключа с каквато и да било цел.
(b) Цифрови сертификати. Цифровите сертификати могат да бъдат издавани от сертифициращи органи –
трети стани (включително доставчици на Adobe Certified Document Services и доставчици на Adobe Approved
Trust List) (наричани събирателно „Сертифициращи органи“) или могат да бъдат самостоятелно подписани.
Вие и Сертифициращите органи носите отговорността за покупката, използването и разчитането на цифрови
сертификати. Вие носите цялата отговорност да решавате дали да разчитате на един сертификат, или не.
Освен ако отделна писмена гаранция не Ви е предоставена от Сертифициращ орган, използването на
цифрови сертификати от Ваша страна е изцяло на Ваш риск. Вие ще обезщетите Adobe срещу всякакви и
всички задължения, загуби, действия, щети или претенции (включително приемливи разноски, разходи и
адвокатски такси), възникващи от или във връзка с Вашето използване или разчитане на цифров сертификат
или Сертифициращ орган.
2.4. Adobe Runtime. Adobe Runtime е Софтуер, който включва Adobe AIR, Adobe Flash Player или Shockwave
Player и включва изпълним файл в приложение на разработчик.
(a) Ограничения за Adobe Runtime. Нямате право да използвате никой Adobe Runtime на устройство, което
не е персонален компютър, или на версия на операционна система, направена за вграждане или за
определени устройства. За избягване на съмнение и само за пример, нямате право да използвате Adobe
Runtime на: (i) мобилно устройство, телевизионен декодер, ръчно устройство, телефон, конзола за игри,
телевизор, DVD плейър, мултимедиен център, електронен билборд или други цифрови информационни
устройства, интернет устройство или други устройства, свързани с интернет, джобен компютър, медицинско
изделие, банкомат, телематично устройство, игрален автомат, система за автоматизация на дома, павилион,
устройство за дистанционно управление или друго битово електронно устройство; (ii) управлявана от
оператор мобилна, кабелна, сателитна или телевизионна система или (iii) друго устройство със затворена
система. Допълнителна информация за лицензирането на Adobe Runtime можете да намерите на
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html.
(b) Разпространение на Adobe Runtime. Нямате право да разпространявате Adobe Runtime освен като
напълно интегрирана част от приложение за разработчик, създадено с помощта на Софтуера, включително
помощните програми, предоставени със Софтуера. Например нямате право да разпространявате Adobe
Runtime като част от приложение, пакетирано за изпълнение на операционните системи iOS или Android. За
разпространението на създадения в резултат на това файл или приложение за разработчици на устройство,
което не е персонален компютър, е необходимо да получите лицензи, за които може да се заплащат
допълнителни такси и единствено Вие носите отговорност да получите такива лицензи за устройства, които
не са персонални компютри, и да заплатите съответните такси; ние не предоставяме лиценз на технологии
на трети страни да изпълняват приложения за разработчици или създадени файлове на устройства, които не
са персонални компютри, по силата на Условията. Нямате право да разпространявате Adobe Runtime освен
по изрично посочените в настоящия раздел начини.
2.5. Adobe Presenter. Ако Софтуерът включва Adobe Presenter и Вие инсталирате или използвате Добавката
Adobe Connect със Софтуера, нямате право да инсталирате или използвате Добавката Adobe Connect на
нищо друго, освен на компютър, и също така нямате право да инсталирате или използвате Добавката Adobe
Connect на продукт, който не е персонален компютър, включително, но не само, уеб устройство,
телевизионен декодер, ръчно устройство, телефон или уеб таблет. Освен това имате право да използвате
само частта от Софтуера, която е вградена в презентация, информация или съдържание, създадени и
генерирани с използване на Софтуера (Adobe Presenter Run-Time), заедно с презентацията, информацията
или съдържанието, в които е вградена. Нямате право да използвате и трябва да направите така, че всички
лицензополучатели на презентацията, информацията или съдържанието да не използват Adobe Presenter
Run-Time по друг начин освен като вградена в презентацията, информацията или съдържанието. Освен това
нямате право да използвате и трябва да направите така, че всички лицензополучатели на презентацията,

информацията или съдържанието да не променят, извършват обратно инженерство или деасемблират
Adobe Presenter Run-Time.
2.6. Adobe Media Encoder. Имате право да инсталирате Adobe Media Encoder („AME“) на компютър във
Вашия интранет единствено с цел кодиране, декодиране или разкодиране на проекти, създадени от
лицензирани екземпляри на Софтуера, изпълняващи се на други компютри във Вашия интранет, при
условие че броят инсталации на AME не надхвърля общия брой лицензи, закупени от Вас, за
Софтуера. Нямате право да използвате интранет инсталацията на AME, за да предлагате, използвате или
разрешавате използването на AME а) със софтуер, различен от Софтуера; б) като част от хоствана услуга; в)
от името на трета страна; г) под формата на услуга; или д) за операции, които не са стартирани от отделен
потребител, освен че имате право да автоматизирате операцията, която стартира процеса на кодиране,
декодиране и разкодиране на проекти, използвайки AME във Вашия интранет.
3. Условия за конкретни юрисдикции. Настоящият раздел се отнася за конкретни юрисдикции. Ако има
противоречие между настоящия раздел и други раздели, тогава настоящият раздел има приоритет по
отношение на съответната юрисдикция.
3.1. Нова Зеландия. За потребители в Нова Зеландия, които придобиват Софтуера за лично, вътрешно или
домашно използване (с нетърговска цел), настоящото споразумение се регулира от разпоредбите на Закона
за гаранциите за потребителите.
3.2. Европейско икономическо пространство.
(a) Гаранция. Ако сте придобили Софтуера в Европейското икономическо пространство (ЕИП), обикновено
пребивавате в ЕИП и сте потребител (т.е. Вашето използване на Софтуера е за лични, нетърговски цели),
тогава Вашият гаранционен срок по отношение на Софтуера е срокът на Вашия абонамент. Цялата наша
отговорност по отношение на всеки гаранционен иск и Вашето единствено и изключително обезщетение по
всяка гаранция е ограничено – по наше усмотрение – до поддръжката или замяната на Софтуера, довели до
гаранционния иск или – ако поддръжката или замяната не са целесъобразни – възстановяване на
предплатената и неизползвана абонаментна такса, пропорционално за конкретния Софтуер. Освен това,
макар Условията да се отнасят за всички искове за щети, отправени от Вас по отношение на Вашето
използване на Софтуера, ние носим отговорност за преки загуби, които са достатъчно предвидими, в случай
на нарушение на Условията от наша страна. Вие трябва да вземете всички разумни мерки да избягвате и
намалявате щетите – по-конкретно, като правите резервни копия на Софтуера и неговите компютърни
данни.
4. Уведомление за крайните потребители от Държавната администрация на САЩ. За Държавни поръчки
в САЩ Софтуерът представлява търговски компютърен софтуер по дефиницията във FAR 12.212
(Федералните разпоредби на САЩ относно придобиването) и подлежи на ограничените права по
дефиницията във FAR, Раздел 52.227-19 „Лиценз за търговски компютърен софтуер“ и DFARS 227.7202
(Приложението за Федералните разпоредби на Министерството на отбраната на САЩ относно
придобиването), „Търговски компютърен софтуер и документация на търговски компютърен софтуер“, както
е приложимо, и всички заменящи разпоредби. Всяко използване, промяна, репродуциране, изпълнение,
показване или разкриване на Софтуера от Държавната администрация на САЩ трябва да бъде съгласно
лицензните права и ограничения, описани в Условията.
5.

Уведомления за трети страни.

5.1. Софтуер на трети страни. Софтуерът може да съдържа софтуер на трети страни, подлежащ на правила и
условия на софтуер на трети страни, които можете да намерите на http://www.adobe.com/go/thirdparty.
5.2. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА AVC. Следното уведомление се отнася за Софтуер, съдържащ функционалност
за импортиране и експортиране на AVC: ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ОТ ПАТЕНТНИЯ
ПОРТФЕЙЛ НА AVC ЗА ЛИЧНО НЕТЪРГОВСКО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА а) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
ПО СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ б) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО,

ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗ ЗА ДРУГ ВИД ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ
СЕ ПОДРАЗБИРА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C., ВИЖТЕ
http://www.adobe.com/go/mpegla.
6.

Условия за платформите за приложения.

6.1. Apple. Ако Софтуерът е изтеглен от Apple iTunes Store, тогава потвърждавате и приемате, че Apple не е
задължена да осигурява услуги за поддръжка или помощ за Софтуера. В случай че Софтуерът не отговаря на
приложима гаранция, имате право да уведомите Apple и Apple ще Ви възстанови покупната цена за
Софтуера; в максимално разрешената от закона степен Apple няма други гаранционни задължения по
отношение на Софтуера.
6.2. Microsoft. Ако Софтуерът е изтеглен от Microsoft Store, тогава потвърждавате и приемате, че Microsoft,
нейните производители на устройства и мрежови оператори не са задължени да осигуряват услуги за
поддръжка или помощ за Софтуера.
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