Допълнителни условия за услугата Adobe Fonts
Публикувано на 16 март 2020 г. В сила от 16 април 2020 г. Заменя всички предишни версии.
Настоящите Допълнителни условия регулират използването от Ваша страна на услугата Adobe Fonts 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. Позоваванията на „Услуги“ в настоящите Допълнителни условия са
посочени в раздел 1.14 (Услуги).
1.

Дефиниции

1.1 „Акаунт“ означава акаунтът (включително всеки Adobe ID и потребителски профил), който Вие създавате, когато
се регистрирате за пръв път за Услугата, включително всички уникални ключове или идентификатори, които ние Ви
предоставяме или използваме по друг начин, за да Ви асоциираме с Вашия акаунт.
1.2 „Абонаментен(и) план(ове) на Adobe“ означава безплатно или платено ниво на членство за всяко предложение
за членство или абонамент от Adobe, включително, но не само, абонаментните планове Adobe Creative Cloud и Adobe
Document Cloud.
1.3 „Компютър“ означава виртуално или физическо устройство за съхранение или обработка на данни, като
например сървъри, настолни компютри, лаптопи, мобилни устройства, свързани с интернет устройства и хардуерни
продукти. Когато дадено устройство съдържа повече от една виртуална среда (включително виртуални машини и
виртуални процесори), всяка виртуална среда ще се счита за отделен Компютър.
1.4 „Шрифт(ове) за настолен компютър“ означава шрифтове или семейства шрифтове, които Ви предоставяме чрез
Услугата и които можете да синхронизирате с компютъра си и да използвате за създаване на документи.
1.5 „Документ(и)“ означава всяка форма на електронен документ, независимо дали е публично разпространена,
която използва оптимизирани шрифтове, вградени или не, включително за показване, или за ползване от всеки,
който разглежда или има достъп до документа.
1.6 „Документация“ означава обяснителни писмени материали и файлове или друга документация за потребителя,
която придружава Лицензираното съдържание или е публикувана, направена достояние или по друг начин
предоставена на Вас от нас във връзка с използването от Ваша страна на Услугата.
1.7 „Лицензодател(и)“ означава третата страна, която лицензира за нас което и да е Лицензирано съдържание, което
ние Ви предоставяме на разположение за използване.
1.8 „Лицензирано съдържание“ означава шрифтовете за настолен компютър, шрифтовете в Marketplace, Web Fonts,
уеб проекти, Услугата и всички актуализации към нея.
1.9 „Лицензирани шрифтове“ означава (А) шрифтовете или семействата шрифтове, които лицензираме за Вас чрез
Услугата за използване от Ваша страна по силата на настоящите Допълнителни условия, и (Б) шрифтовете в
Marketplace.
1.10 „Шрифтове в Marketplace“ означава шрифтовете или семействата шрифтове, които са закупени отделно от Вас
чрез Услугата и лицензирани за използване от Ваша страна, регулиращи се от нашите или от лицензионните условия
за краен потребител на лицензодателя.
1.11 „Медии“ означава, поотделно и заедно, всеки документ или уеб сайт.
1.12 „Издател“ означава физическото или юридическо лице, което притежава или контролира съдържанието,
различно от лицензираните шрифтове, появяващи се в медии.
1.13 „Платформа на търговец“ означава всяка услуга, която дава възможност на своите потребители или клиенти да
избират шрифтове за уеб сайтове или други продукти, които тя осигурява от тяхно име (напр. платформи за блогове,
профили в социални мрежи и др.)

1.14 „Услуга(и)“ означава услугата Adobe Fonts и всички други услуги, функции или съдържание, достъпни от, във или
чрез услугата Adobe Fonts.
1.15 „Актуализации“ означава всякакви актуализации, редакции, модификации или допълнения, които може да са
направени и внедрени или предоставени от нас за Вас по всяко време за надстройване, разширяване или
подобряване на Услугата, доколкото това не е предвидено от отделни условия. Ние не носим отговорност пред Вас
по никакъв начин за каквито и да е такива промени.
1.16 „Уеб сайт(ове)“ означава съответно уеб сайтове, уеб страници или съдържание на уеб страници, което Вие
проектирате, разработвате или създавате и което се публикува и интегрира, осъществява достъп до и публично
показва Web Fonts с помощта на Услугата.
1.17 „Web Fonts“ означава шрифтове или семейство шрифтове, които Ви предоставяме чрез Услугата и които можете
да използвате за създаване на уеб сайтове.
1.18 „Уеб проект(и)“ означава софтуерният пакет, създаден от Вас посредством Услугата, съдържащ Вашите
предпочитани настройки, избори на лицензирани шрифтове и формати, таблици със стилове, друг софтуерен код и
всеки код, който завършва и идентифицира всеки лицензиран шрифт и управлява и следи употребата на
лицензирани шрифтове във връзка с уеб сайтове.
2.

Базови условия.

2.1 Абонаментни планове на Adobe. Услугата включва (А) безплатен абонаментен план на Adobe; и (Б) абонаментен
план на Adobe, базиран на такси (платен), които Ви дават възможност да получите достъп до лицензирани шрифтове
за използване във Вашите медии. Някои платени абонаментни планове на Adobe могат да включват и пробен
период.
2.2 Надстройване; Шрифтове в Marketplace.
(A) Ако сте абонирани за безплатен абонаментен план на Adobe, разбирате, че някои лицензирани шрифтове,
достъпни за Вас, могат в определен момент в бъдеще да се предлагат единствено като част от платен абонаментен
план на Adobe. В резултат на това може да Ви се наложи да надстроите или промените Вашия избор на абонаментен
план на Adobe, за да продължите да получавате достъп до такива лицензирани шрифтове.
(B) Ако преминете от безплатен абонаментен план на Adobe към платен абонаментен план на Adobe, срокът на
безплатния абонаментен план на Adobe ще завърши, когато извършите надстройването, и съответната такса за новия
платен абонаментен план на Adobe ще бъде незабавно таксувана от кредитната Ви карта в момента на
надстройването.
(C) Ако понижите нивото на своя платен абонаментен план на Adobe или анулирате своя платен абонаментен план
на Adobe, автоматично ще Ви бъде определен безплатен абонаментен план на Adobe. Приемате, че в резултат от това
е възможно да загубите някои функции, капацитетът на използването да се намали или да възникнат ограничения на
използването, отнасящи се за Вашия акаунт. Не носим отговорност за подобна загуба. Ако Вашият платен
абонаментен план на Adobe бъде променен на безплатен абонаментен план на Adobe, ще продължите да имате
достъп до шрифтовете в Marketplace, които сте закупили.
3. Вашите права и задължения; ограничения и рестрикции при използването от Ваша страна на
Лицензираното съдържание.
3.1 Използване от Ваша страна на лицензирани шрифтове. В зависимост от избрания от Вас абонаментен план на
Adobe или шрифтове в Marketplace, лицензираните шрифтове, които са на разположение за използване от Ваша
страна, може да варират. Възможно е някои функции на Услугата, функционалността или категориите лицензирани
шрифтове, описани в настоящите Допълнителни условия, да не са налични с безплатен абонаментен план на Adobe.
При регистрация, достъп или използване на която и да е част от лицензираните шрифтове и в съответствие с
конкретния абонаментен план на Adobe, който Вие изберете (и плащане на такси за абонаментен план на Adobe, ако
е приложимо), ние Ви предоставяме неизключително, без право на преотстъпване и прехвърляне, ограничено право
и лиценз за достъп и използване на лицензираните шрифтове и във връзка с проектирането и разработването на
медии съгласно разрешенията, присвоени на лицензираните шрифтове на уеб сайта на Adobe Fonts и единствено

дотогава, докато Вие поддържате непрекъснат абонаментен план на Adobe. Предоставеният в настоящия раздел 3.1
(Използване от Ваша страна на лицензирани шрифтове) е предмет на следното:
(A) Предпечатна подготовка.
Имате право да използвате шрифтове за настолен компютър, за да проектирате и разработвате документи, като
можете да вградите копия на шрифтовете за настолен компютър във Вашия документ с цел отпечатване и преглед на
документа. Шрифтът трябва да е подгрупа, за да включва само глифовете, необходими за показването на работата, и
Документът трябва да затруднява четенето или да защитава вградените данни за шрифта от преднамерено или
непреднамерено разкриване или злоупотреба. Никакви други права за вграждане не се подразбират или разрешават
по настоящия лиценз.
(B) Публикуване на уеб сайт. Ако Вашите лицензирани шрифтове позволяват използване за публикуване в уеб
сайтове, тогава:
Можете да използвате Web Fonts, за да проектирате и разработвате Вашите уеб сайтове и да създавате уеб проекти
за тези цели. Можете да създадете препратка или да кодирате връзка към Уеб проекта в дизайна на Вашия Уеб сайт.
Забранена е всяка друга употреба в мрежата.
3.2 Използване на уеб проекти от страна на бизнес потребители. Ако сте бизнес потребител, се съгласявате, че уеб
проектите във Вашия бизнес профил ще се контролират от бизнеса, който е свързан с този бизнес профил, с цел
прехвърляне на тези уеб проекти на друг бизнес потребител.
3.3 Използване на Лицензираното съдържание от издатели, от чието име Вие създавате уеб сайтове. Издателите,
от чието име създавате уеб сайтове, трябва да се абонират за Услугата директно за достъп до Лицензираното
съдържание. Вие нямате право да хоствате Web Fonts или уеб проекти за издатели или да им препродавате Услугата.
3.4 Задължения, ограничения, рестрикции и забранени употреби на Лицензираното съдържание.
(A) Правене на копия на документацията. Може да правите копия на документацията, но не повече от
количеството, разумно необходимо за Ваша вътрешна справка във връзка с използването от Ваша страна на
Лицензираното съдържание.
(B) Постоянен достъп до Лицензираното съдържание. Непрекъснатият достъп до Лицензираното съдържание
може да изисква постоянна интернет връзка за използване или активиране на Лицензираното съдържание или за
упълномощаване, подновяване или валидиране на достъпа Ви до Лицензираното съдържание. В някои случаи
Лицензираното съдържание, коeто Вие проектирате в определени медии, ще бъде видимо от Вас или трети страни,
които имат достъп до или преглеждат тези медии само докато Вие поддържате непрекъснат абонаментен план
(включително плащане на всички такси по абонаментния план на Adobe, ако са приложими).
(C) Включени компоненти с отворен код. Възможно е части от Лицензираното съдържание да използват или
съдържат компоненти на софтуер и софтуерни програми с отворен код. Използването от Ваша страна на подобно
Лицензирано съдържание ще бъде допълнително уредено от условията на всяка лицензия за отворен код, указана
във файловете за авторско право или лицензионните известия, придружаващи Лицензираното съдържание.
(D) Запазване на съществуващи известия. Лицензираното съдържание може да Ви е предоставено с определени
известия за собственост, включително известия за патенти, авторски права и търговски марки. Вие трябва да
запазите всички такива известия за собственост, показани във или на Лицензираното съдържание, точно така, както
са Ви предоставени (без да ги премахвате или променяте).
(E) Забранено използване на Лицензираното съдържание. С изключение на това, което може да бъде разрешено
съгласно всякакви лицензионни условия за отворен код, приложими за определени компоненти с отворен код, които
може да са включени във или разпространявани с Лицензираното съдържание, на Вас Ви е изрично забранено
следното:
(1) хостване на Лицензираното съдържание на Ваш собствен сървър или друга опция или услуга със собствен
хостинг;
(2) включване, комплектуване, вграждане или разпространение по друг начин на всякакво Лицензирано
съдържание във Вашите медии или подлицензиране на достъпа Ви за използване на която и да е част от

Лицензираното съдържание на което и да е друго лице, с изключение на описаното в раздел 3.1 (Използване от Ваша
страна на лицензирани шрифтове) на настоящите Допълнителни условия;
(3) разрешаване на външен изход на лицензираните шрифтове извън Вашите медии или разпространение на която
и да е част от лицензираните шрифтове самостоятелно или по какъвто и да е начин, който би позволил на друго лице
да използва лицензираните шрифтове за създаване на ново съдържание;
(4) добавяне на каквато и да е функционалност към или променяне по друг начин, изменение, адаптиране,
превеждане, преобразуване, модифициране, създаване или правене или направа на каквито и да са производни
произведения на която и да е част от лицензираните шрифтове;
(5) разглобяване, декомпилиране, обратно инженерство, опит по друг начин да се разкрие изходният код на уеб
проекта или лицензираните шрифтове или разрушаване, заобикаляне или избягване по друг начин на всякакви
механизми за софтуерна защита в уеб проекта или лицензираните шрифтове освен до степента на приложимите
закони на юрисдикцията по Вашето местоположение, които специално забраняват такива ограничения. Първо
трябва да поискате информация от нас и ние имаме право по наше усмотрение да Ви предоставим информацията
или да наложим разумни условия, включително разумна такса, за използването от Ваша страна на лицензираните
шрифтове, за да гарантираме, че нашите и правата върху интелектуалната собственост на нашия лицензодател върху
Лицензираното съдържание са защитени;
(6) възлагане, даване или преотстъпване на обезпечения във или над или прехвърляне по друг начин на която и да
е част от Вашите права за използване на лицензираните шрифтове;
(7) опит за копиране, преместване или премахване на лицензирани шрифтове от уеб проект или местоположения
или папки на Вашия компютър, където ние сме инсталирали такива лицензирани шрифтове, или опит за достъп или
използване на лицензирани шрифтове по друг начин, различен от директно абониране за услугата, използвайки
средствата, които ние предоставяме за тези цели;
(8) копиране или разпространение на лицензирани шрифтове (освен както е изрично разрешено за лицензирани
шрифтове, вградени в определени типове медии, съгласно раздел 3.1(А) (Предпечатна подготовка) на настоящите
Допълнителни условия) за използване в бюро за услуги като при търговски доставчик на печатни услуги;
(9) споделяне на достъп до шрифтове за настолен компютър, които са синхронизирани с Вашия компютър,
(10) рендиране, производство или улавяне на глифове, изцяло или отчасти, за да се разпространяват или продават
като система за шрифтове или набиране.
(11) хостинг на Web Fonts или уеб проекти за Ваши собствени клиенти или повторна продажба на Услугата на тях; и
(12) използване на която и да е част от Лицензираното съдържание в платформа на търговец без писмен лиценз от
наша страна.
(F) Спазване на настоящите Допълнителни условия. При подходящо известяване бихме могли да поискаме
записи, отнасящи се до спазването от Ваша страна на тези Допълнителни условия, и Вие се съгласявате да ни
предоставите такива записи в рамките на тридесет (30) дни от датата на получаване на нашето искане.
4.

Други права и задължения.

4.1 Поддръжка. Техническа поддръжка се предоставя само на участници в платени Абонаментни планове на Adobe.
С цел предоставяне на техническа поддръжка може да ни се наложи да осъществим комуникация с Вас или с Вашите
служители и да поискаме достъп до Вашите системи или мрежи. Ако Вие не ни осигурите такова сътрудничество,
това може да ограничи обхвата на поддръжката, която ние можем да Ви осигурим.
4.2 Прекратяване.
(A) Вие потвърждавате и приемате, че ние сме в правото си да придобиваме Лицензирано съдържание от
лицензодатели на съдържание, които го притежават или имат правото да го лицензират. Вашето право и лиценз за
използване на това Лицензирано съдържание и включването му в медии са зависими от продължаващото
изпълнение и прилагане на всички споразумения между нас и нашите лицензодатели. Ако съответните
споразумения между нас и нашите лицензодатели се прекратят, Вие все още ще можете да използвате

Лицензираното съдържание във Вашите медии, освен ако не Ви предоставим предизвестие за прекратяване. Ще
положим усилия да Ви предоставим предизвестие в разумен период от време преди такова прекратяване.
(B) Ние, по наше усмотрение, имаме право временно или постоянно да преустановяваме достъпа до Вашия акаунт,
ако установим случаи на нарушение, прекомерно чести заявки към Услугата или друго прекомерно използване на
Услугата.
(C) Всеки опит да попречите на функционирането на Лицензираното съдържание по какъвто и да е начин може да
доведе до наказателни санкции и може да бъде предмет на разследване и съдебно преследване.
4.3 Възстановяване на средства. Няма да има възстановявания за анулиране, понижаване или други промени,
направени на закупените от Вас шрифтове в Marketplace.
4.4 Последствия от прекратяването или анулирането.
(A) При прекратяване на Вашия акаунт, независимо дали от Вас, или от нас поради нарушение от Ваша страна на
настоящите Допълнителни условия, бихме могли да закрием Вашия акаунт без допълнително известие.
(B) Прекратяването или анулирането на Вашия акаунт може да доведе до незабавно изключване или заличаване на
Вашия акаунт и до загуба и заличаване на цялото съдържание на Вашия акаунт, включително конфигурацията на
цялата Ви Услуга и данните на дизайна на уеб сайта Ви. След като бъде заличена тази информация, тя не може да
бъде възстановена или възвърната.
4.5 Поверителност. За информация относно практиките за поверителността на Adobe Fonts вижте
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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