Dodatni pogoji za programsko opremo
Nazadnje posodobljeno 1. oktobra 2018. Nadomešča vse prejšnje različice.
Ti dodatni pogoji urejajo vašo uporabo programske opreme in so s sklicem vključeni v splošne pogoje uporabe
družbe Adobe (»splošni pogoji«) na strani www.adobe.com/go/terms (ti dodatni pogoji in splošni pogoji skupaj se
imenujejo »pogoji«). Pojmi, ki niso opredeljeni v tem dokumentu, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v
splošnih pogojih.
1.

Uporaba programske opreme

1.1. Licenca za programsko opremo na podlagi naročnine
Če vam programsko opremo zagotovimo v okviru naročnine za uporabo storitev, potem vam pod pogojem, da
upoštevate pogoje, podeljujemo neizključno licenco za namestitev in uporabo programske opreme: (a) dokler je
veljavna naročnina; (b) dokler ne preseže skupnega števila kupljenih licenc; in (c) v skladu s pogoji in povezano
dokumentacijo. Naročnina vam omogoča, da programsko opremo aktivirate v največ dveh napravah (ali navideznih
računalnikih) hkrati, vendar programske opreme ne smete uporabljati v obeh napravah hkrati.
1.2. Licenca za programsko opremo na osnovi naprav Če ste licenco za programsko opremo kupili na podlagi
števila naprav ali navideznih računalnikov, potem:
(a) Licenca: če upoštevate pogoje, vam podeljujemo neizključno licenco za namestitev in uporabo programske
opreme: (i) med obdobjem veljavnosti licence; (ii) v obsegu licence; in (iii) v skladu s pogoji in povezano
dokumentacijo, ki spremlja programsko opremo. Število namestitev licenc ne sme presegati skupnega števila licenc,
ki ste jih kupili za programsko opremo.
(b) Distribucija iz strežnika Če Adobe to izrecno dopušča, lahko posnetek programske opreme kopirate v
računalnik v svojem intranetu izključno za omogočanje prenosa in namestitve programske opreme v računalnike v
istem intranetu. Vendar pa število namestitev licenc ne sme presegati skupnega števila kupljenih licenc za
programsko opremo. »Intranet« pomeni zasebno, lastniško računalniško omrežje, ki je dostopno vam in vašim
pooblaščenim zaposlenim in zunanjim izvajalcem. Intranet ne vključuje delov interneta, omrežnih skupnosti,
dostopnih dobaviteljem, prodajalcem ali ponudnikom storitev, ali omrežnih skupnosti, dostopnih javnosti (na primer
skupinam, ki temeljijo na članstvu ali naročnini, združenjem in podobnim organizacijam).
1.3. Omejitve in zahteve
(a) Obvestila o lastništvu Zagotoviti morate, do vse dovoljene kopije programske opreme, ki jih izdelate, vsebujejo
enaka obvestila o avtorskih in drugih lastninskih pravicah, ki so prikazana na programski opremi ali v njej.
(b) Omejitve Če ni dovoljeno v pogojih, je prepovedano:
(i) programsko opremo uporabljati ali ponujati za zagotavljanje storitev;
(ii) gostiti ali pretočno predvajati programsko opremo;
(iii) tretjim osebam omogočiti oddaljen dostop do programske opreme;
(iv) zaobiti tehnološke ukrepe, namenjene nadzoru dostopa do programske opreme;
(v) razvijati, distribuirati ali s programsko opremo uporabljati izdelke, ki zaobidejo tehnološke ukrepe; ali
(vi) programsko opremo dajati v najem, zakup, prodajo, jo podlicencirati, asignirati ali prenesti vaše pravice do nje
oziroma dovoliti kopiranja katerega koli dela programske opreme v drugo napravo, razen če kupite Creative Cloud
za skupine ali Creative Cloud za izobraževanje (imenovani uporabnik), ki dovolita dodeljevanje sedežev v skladu z
upoštevno dokumentacijo.
1.4. Regionalne zahteve za licenciranje Če kupite več licenc za programsko opremo, te ne smete namestiti ali
uvesti zunaj države, v kateri ste kupili licenco, razen če program za količinsko licenciranje, ki ste ga sklenili z nami,

določa drugače. Če prebivate v Evropskem gospodarskem prostoru, »država« pomeni celoten Evropski gospodarski
prostor. Licenco, podeljeno v tem dokumentu, lahko začasno umaknemo ali vam omejimo dostop do storitev, če
ugotovimo, da programsko opremo ali storitve uporabljate na način, ki je v nasprotju s tem razdelkom.
1.5. Aktiviranje in preverjanje Programska oprema lahko od vas zahteva izvedbo določenih korakov za aktiviranje
programske opreme ali preverjanje naročnine. Če programske opreme ne aktivirate ali registrirate, če ne preverite
naročnine ali če ugotovimo lažno ali nedovoljeno uporabo programske opreme, lahko to povzroči zmanjšanje
funkcionalnosti ali nezmožnost delovanja programske opreme ali prekinitev ali začasno ustavitev naročnine.
Informacije o aktiviranju so na voljo tukaj: http://www.adobe.com/go/activation.
1.6. Posodobitve Programska oprema lahko občasno samodejno prenese in namesti Adobejeve posodobitve. Te
posodobitve so lahko v obliki popravkov napak, novih funkcij ali novih različic. Strinjate se, da boste take
posodobitve prejemali od Adobeja v okviru uporabe programske opreme.
2.

Posebni pogoji uporabe programske opreme

Ta razdelek velja za določeno programsko opremo in komponente. V primeru navzkrižja med tem razdelkom in
drugimi razdelki se za ustrezno programsko opremo ali komponente uporablja ta razdelek.
2.1. Programska oprema za pisave Če programska oprema vključuje programsko opremo za pisave (razen za
pisave, ki so na voljo v okviru storitve Typekit, ki jo urejajo posebni dodatni pogoji zanjo):
(a) Pisave, ki ste jih uporabili za določeno datoteko, lahko posredujete tiskarni ali drugemu ponudniku, ki jih lahko
uporabi za obdelavo te datoteke, pod pogojem, da ima veljavno licenco za uporabo zadevne programske opreme za
pisave.
(b) Kopije programske opreme za pisave lahko vdelate v elektronske dokumente za namene tiskanja in ogleda
dokumentov. Ta licenca ne daje nobenih drugih implicitnih pravic niti ne dovoli drugih pravic za vdelavo pisav.
(c) Kot izjema k zgoraj navedenemu so pisave, navedene na http://www.adobe.com/go/restricted_fonts, vključene
s programsko opremo samo za namene njenega izvajanja. Naštete pisave se ne licencirajo v okviru teh dodatnih
pogojev. Naštetih pisav ne smete kopirati, premikati, aktivirati ali uporabljati oziroma kakršnemu koli orodju za
upravljanje pisav dovoliti njihovega kopiranja, premikanja, aktiviranja ali uporabe v morebitni aplikaciji, programu ali
datoteki, razen v programski opremi.
(d) Odprtokodne pisave Nekatere pisave, ki jih Adobe distribuira s to programsko opremo, so lahko odprtokodne.
Vašo uporabo teh odprtokodnih pisav urejajo upoštevni licenčni pogoji, ki so na voljo na naslovu
http://www.adobe.com/go/font_licensing.
2.2. Upodabljevalnik After Effects Če je v programsko opremo vključena polna različica izdelka Adobe After Effects,
lahko v računalnike v svojem intranetu namestite neomejeno število upodabljevalnikov, če ima vsaj ena naprava v
intranetu nameščeno polno različico programske opreme Adobe After Effects. Izraz »upodabljevalnik« pomeni
namestljiv del programske opreme, ki omogoča upodabljanje projektov After Effects, vendar ne vključuje celotnega
uporabniškega vmesnika programske opreme After Effects.
2.3. Acrobat Če programska oprema vključuje Acrobat, Document Cloud ali določene funkcije v programski opremi,
se uporablja ta razdelek 2.3.
(a) Programska oprema lahko vsebuje tehnologijo za aktiviranje, ki omogoča aktiviranje dokumentov PDF z
nekaterimi funkcijami prek uporabe digitalne poverilnice v programski opremi (»ključ«). Strinjate se, da ne boste za
noben namen dostopali do ključa ali poskušali dostopati do njega, ga nadzirati, onemogočiti, odstraniti, uporabiti ali
distribuirati.
(b) Digitalna potrdila Digitalna potrdila lahko izdajajo zunanji overitelji potrdil (vključno s prodajalci storitev Adobe
Certified Document Services in Adobe Approved Trust List) (skupaj imenovani »overitelji potrdil«), lahko pa so tudi
samopodpisana. Za nakup in uporabo digitalnih potrdil ter zanašanje na njih ste odgovorni vi in overitelji potrdil. Za
odločitev o tem, ali zaupati potrdilu, ste odgovorni sami. Če overitelj potrdil ne zagotovi ločenega pisnega
jamstva, potrdila uporabljate na lastno odgovornost. Adobe boste odškodovali pred vsakršno odgovornostjo,
izgubami, tožbami, odškodninami ali zahtevki (vključno z vsemi razumnimi stroški, pristojbinami in odvetniškimi

honorarji), ki nastanejo zaradi vaše uporabe morebitnih digitalnih potrdil ali overiteljev potrdil oziroma zanašanja
nanje ali v povezavi z njo.
2.4. Adobe Runtime »Adobe Runtime« je programska oprema, ki vključuje Adobe AIR, Adobe Flash Player ali
Shockwave Player in vključuje izvajalne datoteke v programu razvijalca.
(a) Omejitve glede komponente Adobe Runtime Komponente Adobe Runtime ne smete uporabljati v nobeni
napravi, ki ni osebni računalnik, ali v morebitni različici katerega koli operacijskega sistema, namenjeni vdelani
uporabi ali uporabi v napravi. Da ne bi bilo dvoma in samo kot primer: komponente Adobe Runtime ne smete
uporabljati v katerem koli (i) kabelskem ali optičnem sprejemniku, mobilni napravi, dlančniku, telefonu, igralni
konzoli, televizorju, DVD-predvajalniku, predstavnostnem središču, elektronski tabli ali drugih digitalnih znakih,
internetnih gospodinjskih aparatih ali drugih z internetom povezanih napravah, digitalnem osebnem pomočniku,
medicinski napravi, bankomatu, telematski napravi, igralnem avtomatu, sistemu za avtomatizacijo doma, kiosku,
napravi za daljinsko upravljanje ali v kateri koli drugi elektronski napravi za široko potrošnjo; (ii) mobilnem,
kabelskem, satelitskem ali televizijskem sistemu, ki temelji na operaterju; ali (iii) drugi napravi zaprtega sistema.
Dodatne informacije o licenciranju komponent Adobe Runtime so na voljo na strani
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html.
(b) Distribucija komponente Adobe Runtime Komponente Adobe Runtime ne smete distribuirati, razen kot
popolnoma integriranega dela programa razvijalca, ki je ustvarjen s programsko opremo, vključno z orodji, ki jih
dobite s programsko opremo. Komponente Adobe Runtime na primer ne smete distribuirati kot dela aplikacije, ki je
pakirana za izvajanje v operacijskih sistemih iOS ali Android. Za distribucijo ustvarjene izhodne datoteke ali
programa razvijalca v napravi, ki ni osebni računalnik, morate pridobiti licence, za katere bodo morda plačljive
dodatne tantieme, in pridobivanje teh licenc za naprave, ki niso osebni računalniki, in plačilo ustreznih tantiem ste
odgovorni izključno sami. V teh pogojih vam ne podeljujemo nobene licence za morebitne tehnologije tretjih oseb
za izvajanje programov razvijalcev ali izhodnih datotek v napravah, ki niso osebni računalniki. Če v tem razdelku ni
izrecno navedeno drugače, komponente Adobe Runtime ne smete distribuirati.
2.5. Adobe Presenter Če je v programsko opremo vključena programska oprema Adobe Presenter in skupaj s
programsko opremo namestite ali uporabljate dodatek Adobe Connect, dodatka Adobe Connect ne smete namestiti
ali uporabiti v nobeni drugi napravi, med drugim vključno s spletnimi aparati, kabelskimi ali optičnimi sprejemniki,
dlančniki, telefoni ali spletnimi tabličnimi računalniki, razen v osebnem računalniku. Poleg tega lahko del
programske opreme, ki je vdelan v predstavitev, informacije ali vsebino, oblikovano in izdelano z uporabo
programske opreme (»izvajalnik Adobe Presenter Run-Time«), uporabite samo skupaj s predstavitvijo,
informacijami ali vsebino, v katero je vdelan. Izvajalnika Adobe Presenter Run-Time ne smete ne vi ne licencejemalci
uporabiti za noben drug namen, razen vključitve v predstavitev, informacijo ali vsebino. Poleg tega predstavitve,
informacij ali vsebine ne smete ne vi ne licencejemalci uporabljati za spreminjanje, obratni inženiring ali obratno
zbiranje izvajalnika Adobe Presenter Run-Time.
2.6. Adobe Media Encoder Adobe Media Encoder (»AME«) lahko namestite v računalnik znotraj svojega intraneta,
in sicer izključno za kodiranje, dekodiranje ali transkodiranje projektov, ustvarjenih z licenciranimi primerki
programske opreme, ki se izvajajo v drugih računalnikih znotraj vašega intraneta, pod pogojem, da število
namestitev AME ne presega skupnega števila licenc, ki ste jih kupili za programsko opremo. Intranetne namestitve
AME ne smete uporabljati za ponujanje, uporabo ali dovoljevanje uporabe AME (a) z drugo programsko opremo,
kot je tista, opredeljena tukaj; (b) kot del gostujoče storitve; (c) v imenu katere koli tretje osebe; (d) v okviru
dejavnosti ponudnika storitev; ali (e) za postopke, ki jih ne sproži posamezni uporabnik, razen tega, da lahko
avtomatizirate postopek, ki začne kodiranje, dekodiranje in transkodiranje projektov, ki uporabljajo AME, v vašem
intranetu.
3. Pogoji za posamezne sodne pristojnosti Ta razdelek se nanaša na določene sodne prisojnosti. V primeru
navzkrižja med tem razdelkom in katerim koli drugim razdelkom se v ustrezni sodni pristojnosti uporablja ta
razdelek.
3.1. Nova Zelandija Za potrošnike na Novi Zelandiji, ki to programsko opremo pridobijo za osebno, domačo ali
gospodinjsko uporabo (ne za poslovne namene), to pogodbo ureja Zakon o potrošniških garancijah (Consumer
Guarantees Act).
3.2. Evropski gospodarski prostor

(a) Garancija Če ste programsko opremo pridobili v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), običajno prebivate
v EGP in ste potrošnik (torej programsko opremo uporabljate za osebne namene, ne za poslovne), je garancijska
doba za programsko opremo enaka času trajanja vaše naročnine. Naša skupna odgovornost v povezavi z
morebitnimi garancijskimi zahtevki in vaše edino pravno sredstvo na podlagi katere koli garancije bo po naši izbiri
omejeno na podporo za programsko opremo, iz katere izhaja garancijski zahtevek, ali njeno zamenjavo oziroma, če
to ni praktično, na vračilo sorazmernega deleža za neizkoriščeno vnaprej plačano naročnino za zadevno programsko
opremo. Čeprav ti pogoji veljajo za vsakršne odškodninske zahtevke, ki jih vložite v povezavi s svojo uporabo
programske opreme, bomo odgovorni za neposredno izgubo, ki bi jo bilo v razumni meri mogoče predvideti, če mi
kršimo določila te pogodbe. Izvesti morate vse razumne ukrepe za preprečitev in zmanjšanje škode, predvsem z
varnostnim kopiranjem programske opreme in podatkov v računalniku.
4. Obvestilo za končne uporabnike v državnih organih Združenih držav Amerike Za nabave državnih organov
ZDA je programska oprema komercialna računalniška programska oprema, kot je opredeljena v predpisu FAR 12.212,
in zanjo veljajo omejene pravice, opredeljene v predpisu FAR 52.227-19 (»Commercial Computer Software License«)
in DFARS 227.7202 (»Commercial computer software and commercial computer software documentation«), kot je
primerno, oziroma v morebitnih predpisih, ki ju nadomestijo. Vsakršni uporaba, sprememba, razmnoževanje, izdaja,
izvajanje, prikazovanje ali razkrivanje programske opreme s strani državnih organov ZDA morajo biti skladni z
licenčnimi pravicami in omejitvami, ki so opisane v pogojih.
5.

Obvestila tretjih oseb

5.1. Programska oprema tretjih oseb Programska oprema lahko vsebuje programsko opremo tretjih oseb, za
katero veljajo pogoji in določila teh tretjih oseb, ki so na voljo na http://www.adobe.com/go/thirdparty.
5.2. DISTRIBUCIJA AVC Za programsko opremo, ki ima funkcije za uvoz in izvoz AVC, velja to obvestilo: TA IZDELEK
SE LICENCIRA NA PODLAGI LICENCE ZA ZBIRKO PATENTOV AVC ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO S
STRANI POTROŠNIKOV PRI (a) KODIRANJU VIDEA SKLADNO S STANDARDOM AVC (»VIDEO AVC«) IN/ALI (b)
DEKODIRANJU VIDEA AVC, KI GA JE ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO DEJAVNOST KODIRAL POTROŠNIK IN/ALI JE
BIL PRIDOBLJEN OD PONUDNIKA VIDEA, KI IMA LICENCO ZA PONUJANJE VIDEA AVC. NE PODELJUJE SE LICENCA
ZA NOBENO DRUGO UPORABO, NITI NI TAKA LICENCA NAKAZANA. DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE PRI
MPEG LA, L.L.C. (http://www.adobe.com/go/mpegla).
6.

Pogoji za okolja aplikacij

6.1. Apple Če programsko opremo prenesete iz trgovine Apple iTunes, potrjujete in se strinjate, da Apple nima
nikakršne obveznosti zagotoviti vzdrževanja ali podpornih storitev za programsko opremo. Če programska oprema
ni skladna z morebitno upoštevno garancijo, lahko o tem obvestite Apple, ki vam bo povrnil kupnino za programsko
opremo; v največji meri, ki jo dovoli zakonodaja, Apple pri tem nima nobenih drugih garancijskih obveznosti v zvezi
s programsko opremo.
6.2. Microsoft Če programsko opremo prenesete iz trgovine Microsoft, potrjujete in se strinjate, da Microsoft, njegovi
proizvajalci naprav in njegovi upravitelji omrežij nimajo nobene obveznosti zagotoviti vzdrževanja ali podpornih
storitev za programsko opremo.
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