Додаткові умови використання Програмного забезпечення
Остання редакція: 1 жовтня 2018 р. Замінює всі попередні версії.
Ці Додаткові умови регулюють використання Програмного забезпечення, і їх включено (у вигляді посилання)
до Загальних умов використання Adobe («Загальні умови»), доступних на сторінці www.adobe.com/go/terms
(далі разом — «Умови»). Терміни, указані з великої літери, визначення яких не наведено в цьому документі,
мають такі самі визначення, що й у Загальних умовах.
1.

Використання Програмного забезпечення.

1.1. Заснована на передплаті ліцензія на Програмне забезпечення.
Якщо ми постачаємо вам Програмне забезпечення як частину передплати на використання Служб, то з
урахуванням дотримання вами Умов наша компанія надає вам невиключну ліцензію на інсталяцію та
використання Програмного забезпечення: (а) поки ваша передплата є дійсною, (б) поки не буде перевищено
загальну кількість придбаних ліцензій і (в) відповідно до цих Умов і пов’язаної документації. Ваша
передплата дає вам можливість активувати Програмне забезпечення на двох пристроях (або віртуальних
машинах) одночасно, але його неможливо використовувати одночасно на двох пристроях.
1.2. Заснована на пристрої ліцензія на Програмне забезпечення. Якщо ви придбали ліцензію на
Програмне забезпечення, розраховану на певну кількість пристроїв або віртуальних машин, тоді:
(a) Ліцензія. Якщо ви погоджуєтеся з цими Умовами, наша компанія надає вам невиключне право на
інсталяцію та використання Програмного забезпечення: (i) протягом терміну дії ліцензії; (ii) у рамках сфери
дії ліцензії та (iii) відповідно до Умов і супровідної документації до Програмного забезпечення. Кількість
інстальованих ліцензій не може перевищувати загальну кількість ліцензій на Програмне забезпечення, які ви
придбали.
(b) Розповсюдження із Сервера. Якщо таке прямо допускається компанією Adobe, ви маєте право
копіювати образ Програмного забезпечення на комп’ютер у своїй Інтрамережі з метою завантаження та
інсталяції Програмного забезпечення на комп’ютерах, розміщених у тій самій Інтрамережі. Однак кількість
інстальованих ліцензій не може перевищувати загальну кількість ліцензій на Програмне забезпечення, які ви
придбали. «Інтрамережа» означає приватну пропрієтарну комп’ютерну мережу, доступ до якої маєте ви та
ваші вповноважені співробітники й підрядники. До Інтранету не належать сегменти Інтернету, мережеві
спільноти, відкриті для постачальників, продавців або постачальників послуг, чи мережеві спільноти, відкриті
для громадськості (наприклад, групи за членством або підпискою, асоціації та подібні організації).

1.3. Обмеження та вимоги.
(a) Зауваження щодо авторських прав. Ви зобов’язані забезпечити наявність у будь-якій дозволеній копії
Програмного забезпечення, яку ви створили, повідомлень щодо авторського права та інших вказівок на
авторську приналежність, що містяться в Програмному забезпеченні.
(b) Обмеження. Якщо в Умовах не вказано інакше, заборонено:
(i) використовувати чи пропонувати це Програмне забезпечення для використання на базі центру
підготовки матеріалів до друку;
(ii) розміщувати чи транслювати Програмне забезпечення;
(iii) дозволяти третім особам отримувати віддалений доступ до Програмного забезпечення;
(iv) обходити технологічні заходи щодо контролю доступу до Програмного забезпечення;
(v) розробляти, розповсюджувати та використовувати з Програмним забезпеченням продукти, що обходять
такі технологічні заходи;
(vi) здавати в оренду, продавати, субліцензувати, переуступати чи передавати ваші права на Програмне
забезпечення, а також дозволяти копіювання будь-якої частини Програмного забезпечення на пристрій
іншої особи. Але якщо ви придбали Creative Cloud для команди чи Creative Cloud для освіти (іменованого
користувача), то ви маєте право призначати місця відповідно до застосовної документації.
1.4. Регіональні вимоги щодо ліцензування. Якщо ви придбали декілька ліцензій на Програмне
забезпечення, то можете інсталювати та застосовувати Програмне забезпечення лише в тій країні, де було
придбано певну ліцензію, окрім тих випадків, коли це допускається за нашою програмою з корпоративного
ліцензування, у якій ви берете участь. Якщо ви проживаєте в Європейській економічній зоні, під «країною»
мається на увазі Європейська економічна зона. Використання Програмного забезпечення або Служб із
порушенням положень цього розділу надає нам право припинити дію наданої ліцензії або припинити
передплату чи доступ до Служб.
1.5. Активація та підтвердження. Щоб використовувати Програмне забезпечення, можливо, ви повинні
будете виконати певні дії для активації Програмного забезпечення або підтвердження передплати.
Невиконання активації чи реєстрації Програмного забезпечення, відсутність підтвердження передплати або
виявлення нашою компанією шахрайства чи неавторизованого використання Програмного забезпечення
може бути підставою для скорочення функціональних можливостей, непридатності Програмного
забезпечення для застосування або припинення чи призупинення передплати. Інформацію про активацію
див. на сторінці http://www.adobe.com/go/activation.
1.6. Оновлення. Програмне забезпечення може автоматично завантажувати та інсталювати періодичні
оновлення програми, розроблені Аdobe. Ці оновлення можуть приймати форму виправлень помилок, нових
функцій або нових версій. Ви погоджуєтесь отримувати такі оновлення від компанії Adobe у рамках
використання вами Програмного забезпечення.
2.

Особливі умови щодо Програмного забезпечення.

Цей розділ стосується певного Програмного забезпечення та компонентів. За наявності розбіжностей між
цим розділом і рештою розділів до відповідного Програмного забезпечення та компонентів застосовуються
положення цього розділу.
2.1. Програмне забезпечення для шрифтів. Якщо Програмне забезпечення містить програми для шрифтів
(за винятком шрифтів, доступних у Typekit, до яких застосовуються відповідні Додаткові умови):
(a) ви можете надавати шрифти, що використовуються для окремого файлу, комерційному поліграфічному
підприємству чи іншому центру додрукарської підготовки, причому центр додрукарської підготовки може
використовувати ці шрифти для обробки файлу користувача лише за наявності в нього чинної ліцензії на
використання цього конкретного програмного забезпечення для шрифтів;

(b) ви можете вбудовувати примірники програмного забезпечення для шрифтів у ваші електронні
документи з метою друку та перегляду документів. Жодні інші права на вбудовування не передбачено та не
дозволено ліцензією;
(c) як виняток із вищесказаного, шрифти зі списку на сторінці http://www.adobe.com/go/restricted_fonts
включено до Програмного забезпечення лише для його функціонування. Шрифти з цього списку не
ліцензуються відповідно до цих Додаткових умов. Заборонено копіювати, переміщувати, активувати чи
використовувати або дозволяти застосування будь-яких інструментів керування шрифтами для копіювання,
переміщення, активації чи використання перелічених шрифтів у будь-яких прикладних модулях, програмах
або файлах, окрім цього Програмного забезпечення.
(d) Шрифти Open-Source. Деякі шрифти, що поширює компанія Adobe із Програмним забезпеченням,
можуть бути шрифтами з відкритим вихідним кодом. Використання вами цих шрифтів із відкритим вихідним
кодом регулюється відповідними ліцензійними умовами, з якими можна ознайомитися на веб-сторінці
http://www.adobe.com/go/font_licensing.
2.2. Засіб для рендерингу After Effects. Якщо Програмне забезпечення містить повну версію Adobe After Effects,
вам дозволено інсталювати необмежену кількість Засобів для відтворення на комп’ютерах в інтрамережі за
умови, що в ній є хоча б один комп’ютер, де інстальовано повну версію програми Adobe After Effects. Термін
«Засіб для відтворення» означає частину Програмного забезпечення, яка підлягає інсталяції та дає змогу
відтворювати проекти After Effects, але не містить повноцінного інтерфейсу користувача After Effects.
2.3. Acrobat. Якщо до складу Програмного забезпечення входять Acrobat, Document Cloud або певні функції
цих програм, тоді діють положення цього розділу 2.3.
(a) Програмне забезпечення може містити технологію активації, яка дає можливість використовувати
документи у форматі PDF із певними функціями за допомогою цифрових облікових даних, що містяться в
Програмному забезпеченні («Ключ»). Заборонено отримувати або намагатись отримати доступ до Ключа та
контролювати, вимикати, видаляти, використовувати або розповсюджувати Ключ для будь-яких цілей.
(b) Цифрові сертифікати. Цифрові сертифікати можуть видавати сторонні органи сертифікації, зокрема
продавці Служб сертифікації документів Adobe і продавці сертифікатів зі схваленого компанією Adobe списку
довіри сертифікатів (надалі разом — «Органи сертифікації»), або ж вони можуть бути підписані самостійно.
Ви та Органи сертифікації несете відповідальність за придбання, використання та надійність цифрових
сертифікатів. Ви несете виключну відповідальність за прийняття рішення щодо довіри до сертифіката.
Окрім випадків, коли Орган сертифікації надав вам окрему письмову гарантію, ви використовуєте
цифрові сертифікати виключно на власний ризик. Ви зобов’язані захищати компанію Adobe від будь-якої
відповідальності, збитків, позовів, шкоди або претензій (зокрема, усіх обґрунтованих видатків, витрат і
винагороди адвокатів), що виникають через використання вами будь-якого цифрового сертифіката чи
Органу сертифікації або через вашу довіру до них.
2.4. Adobe Runtime. Adobe Runtime — це Програмне забезпечення, що містить Adobe AIR, Adobe Flash Player
або Shockwave Player, а також включає файл середовища виконання в програмі розробника.
(a) Обмеження щодо Adobe Runtime. Заборонено використовувати Adobe Runtime на пристрої, що не є
персональним комп’ютером, або разом із будь-якою вбудованою версією чи версією будь-якої операційної
системи для пристроїв. З метою уникнення сумнівів і лише для прикладу слід зазначити, що ви не маєте
права використовувати Adobe Runtime на будь-яких (i) мобільних пристроях, телевізійних декодерах,
портативних пристроях, телефонних апаратах, ігрових консолях, телевізорах, DVD-програвачах, медіацентрах, електронних рекламних щитах або інших цифрових інформаційних пристроях візуалізації,
пристроях для доступу до Інтернету або інших пристроях, що мають вихід в Інтернет, КПК, медичних
пристроях, банкоматах, телематичних пристроях, ігрових автоматах, побутових автоматичних системах,
інтерактивних терміналах, пристроях дистанційного керування або будь-яких інших електронних побутових
приладах, (ii) мобільних, кабельних, супутникових або телевізійних системах, що використовують послуги
оператора, або (iii) інших пристроях із закритою системою. Додаткову інформацію щодо ліцензування Adobe
Runtime наведено на сторінці https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html.
(b) Розповсюдження Adobe Runtime. Ви маєте право розповсюджувати Adobe Runtime лише в якості
повністю вбудованої частини програми розробника, яку було створено за допомогою Програмного

забезпечення, зокрема утиліт, що надаються разом із Програмним забезпеченням. Наприклад, ви не маєте
права розповсюджувати Adobe Runtime у складі програми, що поставляється для роботи в операційній
системі iOS або Android. Для розповсюдження вихідного файлу або програми розробника, що працює не на
ПК, вам необхідно отримати ліцензії, які можуть передбачати додаткові ліцензійні платежі. Ви несете
виключну відповідальність за отримання ліцензій на розповсюдження таких програм і сплату відповідних
платежів. Згідно з цими Умовами ми не надаємо ліцензії на сторонні технології для запуску програм
розробників або вихідних файлів не на ПК. За винятком випадків, чітко окреслених у цьому розділі, ви не
маєте права розповсюджувати Adobe Runtime.
2.5. Adobe Presenter. Якщо Програмне забезпечення містить Adobe Presenter і разом із програмним
забезпеченням інсталюється чи використовується компонент Adobe Connect, ви погоджуєтеся з тим, що
інсталяція або використання такого компонента здійснюється лише на комп’ютері, а не на інших пристроях,
зокрема пристроях для доступу до Інтернету, телевізійних декодерах, портативних пристроях, телефонах або
планшетних ПК. Крім того, ви маєте право застосовувати частину цього Програмного забезпечення,
вбудовану в презентацію, інформацію або контент, створені з використанням Програмного забезпечення
(Adobe Runtime Presenter), лише разом із презентацією, інформацією чи контентом, у які вона вбудована. Ви
зобов’язані застосовувати Adobe Runtime Presenter та вимагати від усіх ліцензіатів, що користуються такою
презентацією, інформацією чи контентом, застосовувати Adobe Runtime Presenter Run-Time лише як
вбудовану частину такої презентації, інформації чи контенту. Окрім цього, вам не дозволено модифікувати,
здійснювати зворотне проектування та дизасемблювати Adobe Runtime Presenter і вимагати цих дій від
ліцензіатів презентації, інформації чи контенту.
2.6. Adobe Media Encoder. Ви можете інсталювати Adobe Media Encoder («AME») на комп’ютері у вашій
інтрамережі виключно з метою кодування, декодування або перекодування проектів, створених у
ліцензованих екземплярах Програмного забезпечення, що працюють на інших комп’ютерах в інтрамережі, за
умови, що кількість інстальованих екземплярів AME не перевищує загальну кількість ліцензій на Програмне
забезпечення, які ви придбали. Ви не маєте права використовувати екземпляр AME, інстальований в
інтрамережі, щоб пропонувати, використовувати або дозволяти використання AME (а) з іншими програмами,
окрім Програмного забезпечення, (б) у складі розміщеної служби, (в) від імені будь-якої сторонньої особи,
(г) на базі бюро підготовки до друку або (д) для операцій, які не було ініційовано користувачем. Однак ви
можете автоматизувати операцію, яка запускає проекти кодування, декодування й транскодування,
використовуючи AME у вашій інтрамережі.
3. Умови надання Служб з урахуванням юрисдикції. Цей розділ стосується певних юрисдикцій. У разі
виникнення суперечностей між цим розділом і рештою розділів, до відповідної юрисдикції застосовуються
положення цього розділу.
3.1. Нова Зеландія. Для споживачів у Новій Зеландії, які придбали Програмне забезпечення для особистого,
внутрішнього чи побутового (не пов’язаного з діловою діяльністю) використання, ця угода регулюється
Законом про гарантії споживачів.
3.2. Європейська економічна зона
(a) Гарантія. Якщо ви придбали Програмне забезпечення в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), зазвичай
проживаєте в ЄЕЗ і є споживачем (тобто використовуєте Програмне забезпечення з особистою метою, а не з
метою ведення ділової діяльності), то термін гарантії на Програмне забезпечення триває доти, доки триває
ваша передплата. Повна відповідальність нашої компанії щодо будь-якої гарантійної претензії, а також
єдиний і виключний засіб правового захисту для вас, пов’язаний із будь-якою гарантією, обмежується, за
вибором нашої компанії, підтримкою чи заміною Програмного забезпечення на основі гарантійної претензії
або, якщо підтримка чи заміна не можуть бути здійснені, відшкодуванням попередньо сплачених і
невикористаних коштів за передплату пропорційно до конкретного Програмного забезпечення. Окрім того,
незважаючи на те що ці Умови застосовуються до будь-якої претензії щодо збитків у зв’язку з використанням
Програмного забезпечення, наша компанія несе відповідальність за прямі збитки, що є обґрунтовано
прогнозованими, якщо наша компанія порушить ці Умови. Рекомендуємо вам вжити всіх розумних заходів,
щоб запобігти можливим збиткам і зменшити їх, зокрема створивши резервну копію Програмного
забезпечення та даних, що зберігаються на комп’ютері.

4. Зауваження для кінцевих користувачів в уряді США. Для закупівель урядом США Програмне
забезпечення є комерційним комп’ютерним програмним забезпеченням відповідно до визначень FAR 12.212.
На нього розповсюджуються обмежені права відповідно до визначень у Розділі FAR 52.227-19 «Ліцензія на
комерційне комп’ютерне програмне забезпечення» та DFARS 227.7202 «Комерційне комп’ютерне програмне
забезпечення та документація до комерційного комп’ютерного програмного забезпечення» залежно від
обставин, а також відповідно до положень подальших редакцій цих правил. Будь-яке використання,
змінення, відтворення, застосування, демонстрація або розкриття Програмного забезпечення урядом США
мусить здійснюватися відповідно до ліцензійних прав і обмежень, указаних у цих Умовах.
5.

Повідомлення для третіх сторін

5.1. Стороннє програмне забезпечення. Програмне забезпечення може містити сторонні програми, до яких
застосовуються умови та положення третіх осіб, опубліковані на сторінці http://www.adobe.com/go/thirdparty.
5.2. ДИСТРИБУТИВ AVC. До Програмного забезпечення, що містить функції імпорту та експорту AVC,
застосовується таке сповіщення: ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ПАКЕТА ПАТЕНТІВ
AVC ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ (а) КОДУВАННЯ
ВІДЕОЗАПИСІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC») І/АБО (б) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC,
ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ОСОБИСТО НА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ, ТА/АБО
ОДЕРЖАНОГО ВІД ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО AVC. ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО
ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЙОГО. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В
КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C., ДИВ. http://www.adobe.com/go/mpegla.
6.

Умови щодо прикладних програмних платформ

6.1. Apple. Якщо Програмне забезпечення завантажується з порталу Apple iTunes Store, ви визнаєте та
погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не має жодних зобов’язань надавати будь-яке обслуговування або
підтримку Програмного забезпечення. Якщо Програмне забезпечення не відповідає застосовній гарантії, ви
можете повідомити компанію Apple, і вона відшкодує вам ціну придбання Програмного забезпечення. При
цьому максимальною мірою, дозволеною законодавством, компанія Apple не матиме жодних інших
гарантійних зобов’язань щодо Програмного забезпечення.
6.2. Microsoft. Якщо Програмне забезпечення завантажується з порталу Microsoft Store, ви визнаєте та
погоджуєтеся з тим, що корпорація Microsoft, виробники пристроїв і оператори мереж не мають жодних
зобов’язань надавати будь-яке обслуговування або підтримку Програмного забезпечення.
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