Tillægsvilkår for software
Sidst opdateret: 1. oktober 2018. Erstatter alle tidligere versioner.
Disse Tillægsvilkår regulerer din brug af Softwaren og er medtaget som reference i Adobes Generelle vilkår for brug
("Generelle vilkår"), der findes på www.adobe.com/go/terms (disse Tillægsvilkår og de Generelle vilkår omtales
under ét som "Terms"). Vilkår med stort begyndelsesbogstav, der ikke er angivet her, har den samme betydning som
angivet i de Generelle vilkår.
1.

Brug af Software.

1.1. Abonnementsbaseret softwarelicens.
Hvis vi tilbyder Softwaren som en del af dit abonnement på brugen af Tjenesterne, tildeler vi dig, såfremt du
overholder disse Vilkår, en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Softwaren: (a) så længe dit abonnement er
gyldigt, (b) så længe det ikke overstiger det samlede antal købte licenser og (c) i henhold til Vilkårene og relateret
dokumentation. Med dit abonnement kan du aktivere Softwaren på op til to enheder (eller virtuelle maskiner) ad
gangen. Du må dog ikke bruge Softwaren på de to enheder samtidigt.
1.2. Enhedsbaseret softwarelicens. Hvis du har købt en Softwarelicens, der er baseret på antallet af enheder eller
virtuelle maskiner, så:
(a) Licens. Hvis du overholder Vilkårene, giver vi dig en ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Softwaren: (i)
så længe licensen er gyldig, (ii) inden for licensens omfang og (iii) i overensstemmelse med Vilkårene og tilhørende
dokumentation, der følger med Softwaren. Antallet af licensinstallationer må ikke overstige det samlede antal
licenser, du har købt til Softwaren.
(b) Distribution fra en server. Hvis Adobe udtrykkeligt har givet tilladelse til det, må du overføre en kopi af
Softwaren til en filserver på dit Intranet med det ene formål at gøre det nemmere at downloade og installere
Softwaren på computere på det samme Intranet. Antallet af licensinstallationer må dog ikke overstige det samlede
antal Softwarelicenser, du har købt. "Intranet" betyder et privatejet netværk, som kan tilgås af dig selv og dine
autoriserede medarbejdere og leverandører. Intranet omfatter ikke nogen dele af internettet, netværksgrupper, der
stilles til rådighed for leverandører, forhandlere eller tjenesteudbydere, eller netværksgrupper, der er offentligt
tilgængelige (f.eks. medlemskabs- eller abonnementsbaserede grupper, foreninger og lignende organisationer).
1.3. Begrænsninger og krav.
(a) Oplysninger om ejendomsret. Du skal sikre, at enhver tilladt kopi af Softwaren, som du fremstiller, indeholder
de samme meddelelser om ophavsret og ejendomsret, som fremgår af eller i Softwaren.
(b) Begrænsninger. Medmindre det tillades ifølge Vilkårene, må du ikke:
(i) bruge eller udbyde Softwaren som et servicebureau
(ii) hoste eller streame Softwaren
(iii) give tredjeparter adgang til Softwaren eksternt
(iv) omgå teknologiske foranstaltninger, der har til formål at kontrollere adgangen til Softwaren
(v) udvikle, distribuere eller sammen med softwaren bruge produkter, der omgår de teknologiske foranstaltninger
eller
(vi) leje, lease, sælge, give i underlicens, tildele eller overdrage dine rettigheder i Softwaren eller tillade, at nogen del
af Softwaren kopieres til en anden enhed, bortset fra, at hvis du køber Creative Cloud for teams eller Creative Cloud
til uddannelse (navngivet bruger), må du tildele licenser i henhold til den gældende dokumentation.
1.4. Regionale licenskrav. Hvis du køber mere end én Softwarelicens, må du ikke installere eller udrulle Softwaren
uden for det land, hvor du købte licensen, medmindre dette tillades i henhold til en Volume Licensing-aftale, du har

indgået med os. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, henviser "Land" til Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde. Vi forbeholder os retten til at ophæve den licens, der gives heri, eller midlertidigt
ophæve dit abonnement eller begrænse din adgang til Tjenesterne, hvis vi mener, at din brug af Softwaren eller
Tjenesterne er i modstrid med dette afsnit.
1.5. Aktivering og validering. Softwaren forudsætter muligvis, at du træffer visse foranstaltninger for at aktivere
Softwaren eller bekræfte dit abonnement. Udeblivende aktivering eller registrering af Softwaren, manglende
bekræftelse af abonnementet eller en afgørelse fra vores side om svigagtig eller uautoriseret brug af Softwaren kan
medføre reduceret funktionalitet, ikke-funktionsdygtig Software eller afbrydelse eller midlertidig ophævelse af
abonnementet. Du kan finde oplysninger om aktivering her: http://www.adobe.com/go/activation.
1.6. Opdateringer. Softwaren kan automatisk downloade og installere opdateringer fra Adobe fra tid til anden. Disse
opdateringer kan være fejlrettelser, nye funktioner eller nye versioner. Du accepterer at modtage sådanne
opdateringer fra Adobe som en del af din brug af Softwaren.
2.

Softwarespecifikke vilkår.

Dette afsnit gælder for specifik Software og specifikke komponenter. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem
dette afsnit og andre afsnit, vil dette afsnit være gældende i forbindelse med de(n) pågældende Software eller
komponenter.
2.1. Skrifttypesoftware. Der gælder følgende, hvis Softwaren indeholder skrifttypesoftware (undtagen skrifttyper,
som stilles til rådighed under Typekit, der er underlagt egne Tillægsvilkår):
(a) Du er berettiget til at levere skrifttype(r), du har brugt til en bestemt fil, til et kommercielt trykkeri eller andet
servicebureau, og et sådant servicebureau er berettiget til at bruge skrifttypen/skrifttyperne til at behandle den
pågældende fil, forudsat at dette servicebureau har en gyldig licens til at bruge den pågældende skrifttypesoftware.
(b) Du er berettiget til at indlejre kopier af skrifttypesoftwaren i elektroniske dokumenter med det formål at
udskrive og vise/se dokumenterne på skærmen. Ingen andre rettigheder til indlejring er underforståede eller tilladte
i henhold til denne aftale.
(c) Som en undtagelse til ovenstående er de skrifttyper, som er angivet på
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts, kun inkluderet i Softwaren med henblik på brugen af Softwaren. De
anførte skrifttyper er ikke givet i licens ifølge disse Tillægsvilkår. Du må ikke kopiere, flytte, aktivere, benytte eller
tillade, at nogen form for skrifttypeadministrationsværktøj anvendes til at kopiere, flytte, aktivere eller benytte
skrifttyperne på denne liste i eller sammen med nogen form for softwareapplikation, programmer eller filer bortset
fra Softwaren.
(d) Skrifttyper fra åbne kilder Nogle skrifttyper, som leveres af Adobe med Softwaren, kan være open-sourceskrifttyper. Din brug af disse open-source-skrifttyper er reguleret af de gældende licensvilkår, som kan ses på
http://www.adobe.com/go/font_licensing.
2.2. After Effects-gengivelsesprogram. Hvis Softwaren indeholder den fulde version af Adobe After Effects, er du
berettiget til at installere et ubegrænset antal gengivelsesprogrammer på computere inden for dit Intranet, hvis Adobe
After Effects-softwaren er installeret på mindst én computer på dit Intranet. Udtrykket "Render Engine" betyder en
installerbar del af Softwaren, der muliggør gengivelsen af After Effects-projekter, men som ikke inkluderer den
komplette After Effects-brugergrænseflade.
2.3. Acrobat. Hvis Softwaren indeholder Acrobat, Document Cloud eller bestemte funktioner i Softwaren, er dette
afsnit 2.3 gældende.
(a) Softwaren indeholder muligvis aktiveringsteknologi, der tillader dig at udstyre PDF-dokumenter med visse
egenskaber gennem brug af en digital signatur, der er indeholdt i Softwaren ("Nøglen"). Du må ikke tilgå, prøve at
tilgå, kontrollere, deaktivere, fjerne, bruge eller distribuere Nøglen uanset formål.
(b) Digitale certifikater. Digitale certifikater udstedes af tredjeparts certifikatudstedende myndigheder (herunder
udbydere af Adobe Certified Document Services og udbyderne på Adobe Approved Trust List) (samlet benævnt
"Certifikatudstedende myndigheder"), eller de kan være selvsignerede. Du og de Certifikatudstedende
myndigheder har ansvaret for køb af, brug af og tillid til digitale certifikater. Du er alene ansvarlig for at afgøre, om

du vil stole på et certifikat eller ej. Medmindre en separat skriftlig garanti er udstedt til dig af en
Certifikatudstedende myndighed, bruger du digitale certifikater på egen risiko. Du indvilliger i at holde Adobe
skadesløs, hvad angår enhver form for ansvar, tab, retshandlinger, erstatninger eller krav (herunder alle rimelige
udgifter, omkostninger og advokatsalærer), som måtte opstå i forbindelse med brugen af eller tilliden til ethvert
digitalt certifikat eller en Certifikatudstedende myndighed.
2.4. Adobe Runtime. En "Adobe Runtime" er software, der indeholder Adobe AIR, Adobe Flash Player eller
Shockwave Player og indeholder en runtime-fil i et udviklerprogram.
(a) Begrænsninger vedrørende Adobe Runtime. Du må ikke bruge Adobe Runtime på en anden enhed end en pc
eller med en integreret eller enhedsversion af et operativsystem. Du må for eksempel ikke bruge Adobe Runtime på
en (i) mobil enhed, set-top-boks, håndholdt enhed, telefon, spilkonsol, tv, dvd-afspiller, mediecenter, elektronisk
opslagstavle eller andre former for digitale skilte, internetudstyr eller andet udstyr med internetadgang, PDA,
medicinsk udstyr, betalingsautomat, telematisk udstyr, spilmaskine, system til automatisering af hjemmet, kiosk,
fjernbetjeningsenhed eller anden elektronisk enhed til forbrugere, (ii) operatørbaseret mobiltelefon, kabel, satellit
eller tv-system eller (iii) en anden enhed i et lukket system. Der er flere oplysninger om licens til Adobe Runtimes på
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html.
(b) Distribution af Adobe Runtime Du må ikke distribuere en Adobe Runtime undtagen som en fuldt integreret del
af et udviklerprogram, der oprettes ved hjælp af Softwaren, herunder de værktøjer, der leveres med Softwaren.
Eksempelvis må du ikke distribuere en Adobe Runtime som en del af et program, der er pakket til at køre på
operativsystemerne iOS eller Android. Distribution af den resulterende outputfil eller det resulterende
udviklerprogram på en ikke-pc-enhed kræver, at du henter licenser, der kan være underlagt yderligere royalties, og
du er selv ansvarlig for at indhente sådanne licenser til ikke-pc-enheder og betale gældende royalties. Vi giver ingen
licens til tredjepartsteknologier til at køre udviklerprogrammer eller outputfiler på ikke-pc-enheder i henhold til
Vilkårene. Medmindre andet fremgår af dette afsnit, må du ikke distribuere en Adobe Runtime.
2.5. Adobe Presenter. Hvis Adobe Presenter indgår i Softwaren, og du installerer eller bruger Adobe Connect Add-in
med Softwaren, må du kun installere og bruge Adobe Connect Add-in på en computer, og du må ikke installere eller
bruge Adobe Connect Add-In på andre ikke-pc-produkter, herunder men ikke begrænset til, internetapparater, tvtunerbokse, håndholdte enheder, mobiltelefoner eller webpad-enheder. Ydermere må du kun bruge den del af
Softwaren, der er integreret i en præsentation, i information eller i indhold, som der genereret ved brug af Softwaren
("Adobe Presenter Run-Time") sammen med den præsentation, den information eller det indhold, hvori den er
integreret. Du må ikke bruge og skal sørge for, at alle licenshavere af præsentationen, informationerne eller
indholdet ikke bruger Adobe Presenter Run-Time til andet end som integreret i præsentationen, informationerne
eller indholdet. Herudover må du ikke bruge og skal sørge for, at alle licenshavere af præsentationen,
informationerne eller indholdet ikke ændrer, foretager reverse engineering af eller demonterer Adobe Presenter
Run-Time.
2.6. Adobe Media Encoder. Du må installere Adobe Media Encoder ("AME") på en computer på dit Intranet
udelukkende til at foretage kodning, dekodning eller transcoding af projekter, der er oprettet af licenserede
forekomster af Softwaren, der kører på andre computere på dit Intranet, forudsat at antallet af installationer af AME
ikke overstiger det samlede antal licenser, du har købt til Softwaren. Du må ikke bruge intranetinstallationen af AME
til at tilbyde, bruge eller tillade brugen af AME (a) med anden software end Softwaren; (b) som led i en hostet
tjeneste, (c) på vegne af en tredjepart, (d) til servicebureauformål eller (e) til handlinger, der ikke initieres af en
individuel bruger, bortset fra, at du må automatisere den handling, der starter processen med kodning, dekodning og
transcoding af projekter ved hjælp af AME inden for dit intranet.
3. Vilkår for specifikke retsområder. Dette afsnit gælder for specifikke retsområder. Hvis der er nogen
uoverensstemmelser mellem dette afsnit og andre afsnit, vil dette afsnit være gældende i forbindelse med det
pågældende retsområde.
3.1. New Zealand. Denne aftale er underlagt "Consumer Guarantees Act" for forbrugere i New Zealand, der
anskaffer Softwaren til personlig brug eller hjemme- eller husholdningsbrug (ikke til erhverv).
3.2. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(a) Garanti. Hvis du har købt Softwaren i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), du som regel er
bosiddende i EØS, og du er forbruger (dvs. du bruger softwaren til personlige, ikke-forretningsmæssige formål), er
din garantiperiode for Softwaren i dette tilfælde den samme som din abonnementsperiode. Vores eneste forpligtelse
i forbindelse med ethvert garantikrav og dit eneste retsmiddel under en hvilken som helst garanti er begrænset til,
efter vores eget valg, enten support på eller ombytning af Softwaren (baseret på garantikravet) eller – hvis support
eller ombytning ikke er mulig – refusion af forudbetalte gebyrer for den ubrugte del af abonnementet på den
pågældende Software. Desuden er Vilkårene gældende for ethvert erstatningskrav, du måtte gøre gældende i
forbindelse med din brug af Softwaren, men vi er dog ansvarlige for direkte tab, som er rimeligt forudsigelige i
tilfælde af brud på Vilkårene fra vores side. Du skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå og reducere
skader, især ved at tage sikkerhedskopier af Softwaren og computerdataene.
4. Oplysning til slutbrugere i den amerikanske forvaltning. For så vidt angår indkøbere i den amerikanske
forvaltning, er Softwaren "commercial computer software" som defineret i FAR 12.212 og underlagt begrænsede
rettigheder som defineret i FAR-afsnit 52.227-19 "Commercial Computer Software License" og DFARS 227.7202,
"Commercial computer software and commercial computer software documentation" som anvendeligt og alle
eventuelle efterfølgende forskrifter. Enhver brug, ændring, reproduktionsudgivelse, præstation, visning eller afsløring
af Softwaren fra den amerikanske forvaltnings side skal være i overensstemmelse med de licensrettigheder og
begrænsninger, der beskrives i Vilkårene.
5.

Meddelelser om tredjepart.

5.1. Software fra tredjepart. Softwaren indeholder muligvis software fra tredjepart, der er underlagt tredjepartens
softwarevilkår og -betingelser, som kan læses på http://www.adobe.com/go/thirdparty.
5.2. AVC-DISTRIBUTION. Nedenstående bemærkning gælder for Software med indbygget AVC-funktionalitet til
import og eksport: DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS TIL EN FORBRUGER UNDER AVC-PATENTLICENSPORTEFØLJEN TIL PERSONLIG, IKKE-KOMMERCIEL BRUG TIL AT (a) INDKODE VIDEO, DER OVERHOLDER AVCSTANDARDEN ("AVC-VIDEO"), OG/ELLER (b) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET INDKODET AF EN FORBRUGER
UNDER UDØVELSE AF EN PRIVAT IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER BLEV ERHVERVET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT UDBYDE AVC-VIDEO. DER ER IKKE GIVET NOGEN LICENS, HVERKEN
DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES FRA MPEG
LA, L.L.C., SE http://www.adobe.com/go/mpegla.
6.

Betingelser for programplatforme.

6.1. Apple. Hvis softwaren downloades fra Apple iTunes Store, anerkender og accepterer du, at Apple på ingen
måde er forpligtet til at yde vedligeholdelse eller support i relation til Softwaren. I det omfang, at Softwaren ikke
overholder en gældende garanti, kan du underrette Apple, og Apple refunderer købsprisen for Softwaren. Apple har i
det omfang, det er tilladt ifølge loven, ikke andre garantiforpligtelser i forbindelse med Softwaren.
6.2. Microsoft. Hvis Softwaren downloades fra Microsoft Store, anerkender og accepterer du, at Microsoft, Microsofts
enhedsproducenter og Microsofts netværksoperatører på ingen måde er forpligtet til at yde vedligeholdelse eller
support i relation til Softwaren.
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