Adobe Fonts Service Tillægsvilkår
Gældende fra den 15. juli 2022 Erstatter alle tidligere versioner.
Disse Tillægsvilkår regulerer din brug af Adobe Fonts-tjenesten og er medtaget som reference i Adobes Generelle vilkår for
brug ("Generelle vilkår"), der findes på www.adobe.com/go/terms_dk (disse Tillægsvilkår og de Generelle vilkår omtales
under ét som "Vilkår"). Termer med stort begyndelsesbogstav, der ikke er angivet her, har den samme betydning som angivet
i de Generelle vilkår. Henvisninger til "Tjeneste(r)" i disse Tillægsvilkår er som defineret i afsnit 1.14 (Tjeneste(r)).
1.

Definitioner.

1.1 "Konto" betyder den konto (herunder eventuelt Adobe ID og brugerprofil), som du opretter, når du først tilmelder dig
Tjenesten, herunder unikke nøgler eller identifikatorer, som vi udleverer til dig eller på anden måde bruger til at knytte dig til
din konto.
1.2 "Adobe Abonnement(er)" betyder det gratis eller betalte omfang af medlemskab af et medlemskabs- eller
abonnementstilbud fra Adobe, herunder – men ikke begrænset til – abonnementer på Adobe Creative Cloud og Adobe
Document Cloud.
1.3 "Computer" betyder en virtuel eller fysisk enhed til lagring eller behandling af data, såsom servere, stationære
computere, bærbare computere, mobilenheder, enheder med internettilslutning og hardware. Hvis en enhed indeholder
mere end ét virtuelt miljø (herunder virtuelle maskiner og virtuelle processorer), tælles hvert virtuelle miljø som en separat
Computer.
1.4 "Desktop Skrifttype(r)" betyder de skrifttyper eller skrifttypefamilier, som vi stiller til rådighed for dig gennem Tjenesten,
som du muligvis synkroniserer til din Computer og brug for oprettelse af Dokumenter.
1.5 "Dokument(er)" betyder enhver form for elektronisk dokument, uanset om det er offentligt distribueret, der bruger
Desktop Skrifttyper, uanset om de er indlejret, herunder til visning eller af nogen, der ser eller redigerer dokumentet.
1.6 "Dokumentation" betyder forklarende skriftlige materialer og filer eller anden brugerdokumentation, der følger med det
Autoriserede Indhold, eller er udgivet, gjort tilgængeligt eller på anden måde leveret til dig af os i forbindelse med din brug af
Tjenesten.
1.7 "Licenshaver(e)" betyder den tredjepart, der har givet os licens til det Autoriserede indhold, som vi gør tilgængeligt til din
brug.
1.8 "Licenseret Indhold" betyder Desktop Skrifttyper, Marketplace-skrifttyper, Webskrifttyper, Webprojekter, Tjenesten og
alle Opdateringer dertil.
1.9 "Autoriserede Skrifttyper" betyder (A) de skrifttyper eller skrifttypefamilier, som vi giver dig licens til via Tjenesten med
henblik på din Brug i henhold til disse Tillægsvilkår, samt (B) Marketplace-skrifttyper.
1.10 "Marketplace-skrifttyper" betyder de skrifttyper eller skrifttypefamilier, som du har købt særskilt gennem Tjenesten, og
som omfattes af licens til din brug i henhold til vores eller licensgiverens slutbrugerlicensvilkår.
1.11 "Medier" betyder, individuelt og kollektivt, ethvert Dokument eller enhver Hjemmeside.
1.12 "Udgiver" betyder den person eller enhed, der ejer eller kontrollerer indhold, bortset fra Autoriseret indhold, der vises på
eller i Medier.
1.13 "Forhandlerplatform" betyder enhver tjeneste, som tillader sine kunder eller klienter at vælge skrifttyper til hjemmesider
eller andre produkter, som stilles til rådighed på deres vegne (f.eks. bloggingplatforme, sociale netværksprofiler osv.)
1.14 "Tjeneste(r)" betyder Adobe Fonts-tjenesten og alle andre tjenester, funktioner og indhold, som stilles til rådighed fra,
i eller gennem ethvert Adobe Fonts-tjenesten.
1.15 "Opdateringer" betyder opdateringer, revisioner, ændringer eller tilføjelser, der kan foretages og udrulles eller leveres af
os til dig til enhver tid for at opgradere, ændre eller forbedre Tjenesten, i det omfang at dette ikke leveres i henhold til en
separat aftale. Vi er ikke ansvarlige over for dig på nogen måde for sådanne ændringer.

1.16 "Hjemmeside(r)" betyder henholdsvis hjemmesider, websider eller hjemmesideindhold, som du har designet, udviklet
eller skabt, og som udgives og integrerer, har adgang til og offentligt viser Webskrifttyper ved brug af Tjenesten.
1.17 "Webskrifttyper" betyder de skrifttyper eller skrifttyper familier, som vi stiller til rådighed for dig gennem den Service,
du kan bruge til at oprette Hjemmesider med.
1.18 "Webprojekt(er)" betyder den softwarepakke, der er oprettet af dig gennem Tjenesten, bestående af dine foretrukne
indstillinger, valg af Autoriserede Skrifttyper, samt formater, typografiark, anden softwarekode og enhver kode, som rummer
og identificerer enhver Autoriseret skrifttype og sporer brugen af Autoriserede Skrifttyper i forbindelse med Hjemmesider.
2.

Grundlæggende vilkår.

2.1 Adobe-abonnementer. Tjenesten omfatter (A) et gratis Adobe-abonnement og (B) et gebyrbaseret (betalt) Adobeabonnement, som giver dig adgang til Autoriserede Skrifttyper til brug i dine medier. Nogle betalte Adobe-abonnementer
kan også indbefatte en prøveperiode.
2.2 Opgradering; Marketplace-skrifttyper.
(A) Hvis du abonnerer på et gratis Adobe-abonnement, anerkender du, at nogle Autoriserede Skrifttyper, som er tilgængelige
for dig, på et tidspunkt i fremtiden kan blive tilbudt i henhold til et betalt Adobe-abonnement. Som et resultat heraf kan du
blive påkrævet at opgradere eller ændre dit Adobe-abonnement for at fortsætte med at have adgang til Autoriserede
Skrifttyper.
(B) Hvis du opgraderer fra et gratis Adobe-abonnement til et betalt Adobe-abonnement, afsluttes det gratis Adobeabonnement på det tidspunkt, når du opgraderer, og det relevante beløb for det nye, betalte Adobe-abonnement trækkes
straks dit kreditkort, når du opgraderer.
(C) Hvis du nedgraderer dit betalte Adobe-abonnement eller annullerer dit Adobe-abonnement, tildeles du automatisk et
gratis Adobe-abonnement. Du anerkender, at dette kan resultere i tab af visse funktioner eller et fald i brugskapaciteten eller
brugsgrænserne, som er tilknyttet din Konto. Vi er ikke ansvarlige for et sådant tab. Hvis dit betalte Adobe-abonnement
ændres til et gratis Adobe-abonnement, vil du fortsat have adgang til de Marketplace-skrifttyper, du har købt.
3.

Rettigheder og forpligtelser. Begrænsninger og restriktioner for Din Brug af Autoriseret indhold.

3.1 Din Brug af Autoriserede Skrifttyper.Afhængigt af det Adobe-abonnement eller de Marketplace-skrifttyper, du vælger,
kan de Autoriserede Skrifttyper, som du har adgang til, variere. Nogle Tjenestefunktioner, funktionaliteter eller kategorier af
Autoriserede Skrifttyper, som er beskrevet i disse Tillægsvilkår, er muligvis ikke tilgængelige ved alle gratis Adobeabonnementer. Efter registrering i forbindelse med adgang til eller brug af nogen del af Autoriserede Skrifttyper, og i henhold
til det bestemte Adobe-abonnement, som du har valgt (og betaling af Adobe-abonnementsgebyrer, hvis relevant), tildeler vi
dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret og licens til at få adgang til og bruge Autoriserede Skrifttyper i og i
forbindelse med design og udvikling af Medier, i henhold til tilladelserne for de Autoriserede Skrifttyper på Adobe Fontshjemmesiden, og kun så længe du opretholder et uafbrudt Adobe-abonnement. Den licens, der er tildelt i dette afsnit 3.1
(Din Brug af Autoriserede Skrifttype) er underlagt følgende:
(A) Desktop Publishing.
Du må bruge Desktop Skrifttyper til at designe og opbygge Dokumenter, og du må indlejre kopier af Desktop Skrifttyper i dit
Dokument med det formål at udskrive og se dokumentet. Skrifttypen skal være indstillet til kun at omfatte de glyffer, der er
nødvendige for at kunne vise værket, og Dokumentet skal utydeliggøre eller beskytte de indlejrede skrifttypedata mod
bevidst eller utilsigtet opdagelse eller misbrug. Ingen andre rettigheder til indlejring er underforståede eller tilladte i henhold
til denne aftale.
(B) Udgivelse af hjemmeside. Hvis dine Autoriserede Skrifttyper tillader brug til udgivelse af hjemmesider:
Du må bruge Webskrifttyper til at designe og udvikle dine Hjemmesider og oprette et Webprojekt til sådanne formål. Du må
gerne henvise til eller kode et link til dit Webprojekt i din hjemmesides design. Ingen anden webanvendelse er tilladt.
3.2 Virksomhedens brug af Webprojekter.Hvis du er en Forretningsbruger, accepterer du, at Webprojekter i din
forretningsprofil vil blive kontrolleret af den Virksomhed, der er tilknyttet den pågældende Forretningsprofil med det formål
at overføre sådanne Webprojekter til en anden Forretningsbruger.

3.3 Brug af Autoriseret Indhold af Udgivere, på hvis vegne Du opretter websteder.Udgivere, på hvis vegne du opretter
Websteder, skal købe deres eget abonnement på Tjenesten for at fortsætte med at bruge og vise Autoriseret Indhold på egne
vegne efter færdiggørelsen af Webstederne. Du må ikke hoste Web Fonts eller Webprojekter for Udgiveren eller videresælge
Tjenesten til denne.
3.4 Forpligtelser, begrænsninger, restriktioner og forbudt Brug af det Autoriserede indhold.
(A) Oprettelse af kopier af Dokumentationen. Du må lave kopier af Dokumentationen, men ikke flere end den mængde,
der med rimelighed er nødvendig i forbindelse med din interne reference i forbindelse med din brug af det Autoriserede
Indhold.
(B) Fortsat Adgang til det Autoriserede Indhold. Fortsat adgang til det Autoriserede Indhold kan kræve en løbende
Internetforbindelse for at bruge eller aktivere det Autoriserede Indhold eller for at godkende, forny eller validere din adgang
til det Autoriserede Indhold. I nogle tilfælde kan Tjenesten give dig muligheder, der tillader, at tredjeparter kan få adgang til
det Autoriserede Indhold, som du designer i Medier, og kun kan se eller redigere Medierne, så længe du opretholder et
uafbrudt Adobe-abonnement (herunder betaling af alle Adobe-abonnementsgebyrer, hvis relevant).
(C) Medfølgende komponenter fra åbne kilder. Dele af det Autoriserede indhold kan anvende eller indeholde
softwarekomponenter og softwareprogrammer fra åbne kilder. Din brug af sådan Autoriseret indhold er yderligere reguleret
af vilkårene i eventuelle open source-licenser, som er angivet i ophavsretfiler eller licenserklæringer, der følger med det
Autoriserede indhold.
(D) Bevar eksisterende meddelelser. Det Autoriserede Indhold leveres muligvis til dig med visse meddelelser om
ejendomsret, herunder meddelelser om patent, copyright og varemærker. Du skal bevare alle sådanne meddelelser, som de
findes (og må ikke fjerne eller ændre) sådanne meddelelser om ejendomsret, der vises i eller på det Autoriserede indhold.
(E) Forbudt Brug af det Autoriserede indhold. Medmindre andet er tilladt i henhold til licensvilkår for åbne kilder
gældende for specifikke komponenter fra åbne kilder, der kan være inkluderet i, eller distribueres med, det Autoriserede
Indhold, har du udtrykkeligt forbud mod:
(1) at hoste Autoriseret Indhold på egen server eller anden egen-hostende funktion eller tjeneste;
(2) herunder bundte, indlejre eller på anden måde distribuere Autoriseret indhold i dine Medier eller viderelicensere din
adgang til at bruge enhver del af det Autoriserede Indhold til en anden person, undtagen som det er beskrevet i afsnit 3.1
(Din brug af Autoriserede skrifttyper) i disse Tillægsvilkår;
(3) at tillade eksternt output af de Autoriserede Skrifttyper fra dine Medier eller distribuere nogen del af de Autoriserede
Skrifttyper på enkeltstående grundlag eller på nogen måde, der tillader en anden person at bruge de Autoriserede Skrifttyper,
medmindre du inviterer en person til at redigere eller oprette nyt indhold i dine Medier;
(4) at tilføje nogen funktionalitet til, eller på anden måde ændre, tilpasse, oversætte, konvertere, oprette eller udfærdige eller
få udfærdiget nogen som helst afledte værker af nogen del af de Autoriserede Skrifttyper;
(5) at demontere, dekompilere, udføre reverse engineering eller på anden måde opdage kildekoden til et Webprojekt eller
Autoriserede Skrifttyper eller bryde, omgå eller på anden vis omgå softwarebeskyttelsesmekanismer i et Webprojekt eller
Autoriserede Skrifttyper, undtagen i den udstrækning gældende lovgivning i den jurisdiktion, hvor du befinder dig,
udtrykkeligt forbyder sådanne begrænsninger. Du skal først anmode om informationen fra os, og vi kan efter eget skøn enten
give oplysningerne til dig eller pålægge rimelige betingelser, herunder rimelige gebyrer, for din brug af de Autoriserede
Skrifttyper for at sikre, at vores og vores Licensgivers immaterielle rettigheder i det Autoriserede Indhold er beskyttet;
(6) at viderelicensere, at stille en sikkerhedsinteresse til rådighed eller på anden måde overføre dine rettigheder til brug af de
Autoriserede Skrifttyper;
(7) at forsøge på at kopiere, flytte eller fjerne Autoriserede Skrifttyper fra et Webprojekt, eller de steder eller mapper på din
Computer, hvor vi har installeret sådanne Autoriserede Skrifttyper, eller på anden måde at forsøge på at få adgang til eller
bruge de Autoriserede Skrifttyper uden at abonnere direkte på Tjenesten ved brug af de måder, som vi stiller til rådighed til
dette formål;
(8) at kopiere eller distribuere Autoriserede Skrifttyper (undtagen som udtrykkeligt tilladt for Autoriserede Skrifttyper i visse
typer Medier i henhold til afsnit 3.1(A) (Desktop Publishing) i disse Tillægsvilkår) til brug i en tjenestebureauopsætning, som
en udbyder af kommercielt trykkeri;

(9) at dele adgang til Desktop Skrifttyper, der er blevet synkroniseret til din Computer; og
(10) at gengive, fremstille eller kopiere glyffer, helt eller delvist, for at distribuere eller sælge dem som en skrifttype eller et
typesetting-system;
(11) at hoste Webskrifttyper eller Webprojekter for dine egne kunder eller klienter eller videresælge tjenesten til dem og
(12) at bruge en del af det Autoriserede indhold på en Forhandlerplatform uden skiftlig licens fra os.
(F) Overholdelse af disse Tillægsvilkår. Vi kan med rimelig varsel anmode om dokumentation vedrørende din
overholdelse af disse Tillægsvilkår, og du accepterer at levere denne dokumentation til os inden for tredive (30) dage efter
modtagelse af vores anmodning.
4.

Andre rettigheder og forpligtelser.

4.1 Support. Teknisk support ydes kun til deltagere i betalte Adobe Abonnementer. For at kunne levere teknisk support kan
vi have behov for at kommunikere med dig eller dit personale og anmode om adgang til dine systemer eller netværk. Hvis du
ikke indvilliger i et sådant samarbejde til os, kan det begrænse omfanget af den support, som vi kan tilbyde dig.
4.2 Opsigelse.
(A) Du anerkender og accepterer, at vi får noget Autoriseret Indhold fra indholdets Licensgivere, der ejer eller har rettigheder
til at give sådant Autoriseret indhold i licens. Din ret og licens til at bruge dette Autoriserede indhold og indarbejde det i
Medier er afhængig af den fortsatte håndhævelse af eventuelle aftaler mellem os og vores Licensgivere. Hvis de relevante
aftaler mellem os og vores Licensgivere opsiges, vil du stadig kunne bruge det Autoriserede Indhold i dine Medier,
medmindre vi sender dig et opsigelsesvarsel. Vi vil bestræbe os på at underrette dig inden for rimelig tid forud for en sådan
opsigelse.
(B) Vi kan efter eget skøn, midlertidigt eller permanent, ophæve din Konto, hvis vi finder tilfælde af misbrug, for hyppige
anmodninger af Tjenesten eller anden overdreven brug af Tjenesten.
(C) Ethvert forsøg på at forstyrre driften af det Autoriserede Indhold kan medføre strafferetlige sanktioner og kan blive
underkastet undersøgelse og retsforfølgelse.
4.3 Refunderinger. Der ydes ingen refundering i forbindelse med annullering, nedgradering eller andre ændringer til
Marketplace-skrifttyper.
4.4 Effekt af Opsigelse eller Annullering.
(A) Ved opsigelse af din Konto, hvad enten du selv opsiger den, eller hvis vi opsiger den, fordi du ikke har overholdt disse
Tillægsvilkår, kan vi lukke din Konto uden yderligere varsel.
(B) Opsigelse eller annullering af din konto eller af din anvendelse eller adgang til Tjenesten kan medføre omgående
deaktivering eller sletning af din konto og tab og sletning af alt indhold på din konto, inklusive hele konfigurationen af din
Tjeneste og webstedsdesigndata. Når sletningen er foretaget, kan disse oplysninger ikke gendannes eller hentes.
4.5 Beskyttelse af personlige oplysninger. Få oplysninger om praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger i
forbindelse med Adobe Fonts under https://www.adobe.com/dk/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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