
Adobe Fontsi teenuse lisatingimused 
 

Avaldatud 16. märts 2020. Kehtiv alates 16. aprillist 2020. Asendab kõik varasemad versioonid. 

 
Nende lisatingimustega reguleeritakse Adobe Fontsi teenuse teiepoolset kasutust ja need on viitena lisatud Adobe üldistele 
kasutustingimustele (edaspidi „üldtingimused”), mis asuvad aadressil www.adobe.com/go/terms (neid lisa- ja üldtingimusi 
nimetatakse edaspidi ühiselt „tingimused”). Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus mis üldtingimustes. 
„Teenus(ed)”, millele nendes lisatingimustes viidatakse, on määratletud jaotises 1.14 („Teenus(ed)”). 
 

1. Mõisted 

1.1  „Konto” tähendab kontot (sealhulgas mis tahes Adobe ID ja kasutajaprofiil), mille te loote teenuse esmakordsel 
registreerimisel, sealhulgas mis tahes kordumatud võtmed või identifikaatorid, mille me teile anname või mida muul viisil 
kasutame, et teid teie kontoga seostada. 

1.2  „Adobe liitumispakett/-paketid” tähendab mis tahes Adobe liikmesuse või liitumispakkumise, sh Adobe Creative Cloudi 
ja Adobe Document Cloudi liitumispaketid, tasuta või tasulist liikmesust.  

1.3  „Arvuti” tähendab andmete salvestamiseks ja töötlemiseks mõeldud virtuaalset või füüsilist seadet, nagu serverid, 
lauaarvutid, sülearvutid, mobiilseadmed, internetiühendusega seadmed ja riistvaratooted. Kui ühes seadmes on rohkem kui 
üks virtuaalkeskkond (sealhulgas virtuaalseadmed ja virtuaalprotsessorid), käsitletakse iga virtuaalkeskkonda eraldi arvutina. 

1.4  „Töölaua font/fondid” tähendab fonte või fondiperekondasid, mis me teeme teile teenuse kaudu kättesaadavaks ja mis te 
saate sünkroonida oma arvutisse ning kasutada dokumentide koostamiseks.  

1.5  „Dokument/dokumendid” tähendab mis tahes vormis elektroonilist dokumenti, mis on avalikult levitatav või mitte ja 
milles kasutatakse töölaua fonte kas manustatult või mitte, sealhulgas kuvamiseks või dokumendi vaatamiseks või sellele 
ligipääsemiseks mis tahes isiku poolt. 

1.6  „Dokumentatsioon” tähendab selgitavaid kirjalikke materjale ja faile või muud kasutajadokumentatsiooni, mis on kaasas 
litsentsitud sisuga või mille me teile avaldame, teeme kättesaadavaks või edastame muul viisil seoses teenuse teiepoolse 
kasutamisega. 

1.7  „Litsentsiandja(d)” tähendab kolmandat isikut, kes litsentsib meile mis tahes litsentsitud sisu, mille me teeme teile 
kasutamiseks kättesaadavaks. 

1.8  „Litsentsitud sisu” tähendab töölaua fonte, Marketplace’i fonte, veebifonte, veebiprojekte, teenuseid ja nende kõiki 
uuendusi. 

1.9  „Litsentsitud fondid” tähendab A) fonte või fondiperekondi, mida me litsentsime teile teenuse kaudu teiepoolseks 
kasutamiseks vastavalt nendele lisatingimustele, ja B) Marketplace’i fonte. 

1.10   „Marketplace’i fondid” tähendab fonte või fondiperekondi, mis te olete eraldi ostnud teenuse kaudu ja mis on teile 
kasutamiseks litsentsitud ning millele kohaldatakse meie või meie litsentsiandja lõppkasutaja litsentsitingimusi. 

1.11   „Meediumid” tähendab nii eraldi kui koos mis tahes dokumenti või veebisaiti. 

1.12   „Avaldaja” tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes omab või kontrollib meediumides või meediumidel kuvatavat sisu, 
mis on muu kui litsentsitud sisu. 

1.13   „Edasimüüja platvorm” tähendab mis tahes teenust, mis võimaldab klientidel valida fonte oma veebisaitide või muude 
toodete jaoks, mida ta pakub nende nimel (nt  blogiplatvormid, sotsiaalvõrgustike profiilid jms). 

1.14   „Teenus(ed)“ tähendab Adobe Fontsi teenust ja kõiki muid teenuseid, funktsioone või sisu, mis on tehtud 
kättesaadavaks mis tahes Adobe Fontsi teenusest, teenuses või teenuse kaudu. 

1.15   „Uuendused” tähendab mis tahes uuendusi, läbivaatamisi, muutmisi või lisasid, mida me võime igal ajal teha ja 
kasutada või teile pakkuda teenuse kõrgemale tasemele viimiseks, tõhustamiseks või parandamiseks ulatuses, mille kohta ei 
kehti eraldi tingimused. Me ei vastuta selliste muudatuste korral teie ees ühelgi juhul. 
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1.16   „Veebisait/-saidid” tähendab vastavalt veebisaite, veebilehti või veebilehe sisu, mida te kujundate, arendate või loote ja 
mis avaldatakse ning mis teenuse abil integreerivad veebifonte ja pääsevad neile juurde ning millel neid fonte avalikult 
kuvatakse. 

1.17   „Veebifondid” tähendab fonti või fondiperekondi, mis me teeme teile teenuse kaudu kättesaadavaks ja mida te võite 
kasutada veebisaitide loomiseks. 

1.18   „Veebiprojekt(id)” tähendab teie poolt teenuse abil loodud tarkvarapaketti, mis sisaldab teie eelistatud seadeid, 
litsentsitud fondi valikuid, vorminguid, laadilehti, muud tarkvarakoodi ja mis tahes koodi, mis pakendab ja identifitseerib iga 
litsentsitud fondi ning haldab ja jälgib litsentsitud fontide kasutamist seoses veebisaitidega. 
 

2. Põhitingimused 

2.1  Adobe liitumispaketid. Teenus sisaldab A) tasuta Adobe liitumispaketti ja B) tasupõhist (tasulist) Adobe liitumispaketti, 
mis võimaldavad teil juurde pääseda litsentsitud fontidele teie meediumides kasutamiseks. Mõned tasulised Adobe 
liitumispaketid võivad sisaldada ka prooviperioodi. 

2.2  Kõrgemale versioonile üleminek; Marketplace’i fondid 

(A) Kui olete liitunud tasuta Adobe liitumispaketiga, siis mõistate, et tulevikus võidakse mõnda teile kättesaadavat 
litsentsitud fonti pakkuda ainult tasulise Adobe liitumispaketiga. Sel juhul võidakse teilt nõuda üleminekut Adobe 
liitumispaketi kõrgemale versioonile või teie liitumispaketi muutmist, et pääseksite jätkuvalt juurde nendele litsentsitud 
fontidele. 

(B) Kui lähete tasuta Adobe liitumispaketilt üle tasulisele Adobe liitumispaketile, lõpeb tasuta Adobe liitumispaketi kehtivus 
ülemineku hetkel ja uue tasulise Adobe liitumispaketi tasu võetakse teie krediitkaardilt maha hetkel, kui te lähete üle 
kõrgemale versioonile. 

(C) Kui vahetate Adobe tasulise liitumispaketi varasema versiooni vastu või loobute Adobe tasulisest liitumispaketist, antakse 
teile automaatselt tasuta Adobe liitumispakett. Te võtate teadmiseks, et selle tagajärjel võivad kaduda teie kontoga seotud 
teatud funktsioonid või väheneda teie konto kasutusvõimalused või suureneda kasutuspiirangud. Me ei vastuta sellise kao 
eest. Kui teie tasuline Adobe liitumispakett muudetakse tasuta Adobe liitumispaketiks, on teil jätkuvalt juurdepääs 
Marketplace’i fontidele, mis te ostsite.  
 

3. Teie õigused ja kohustused; litsentsitud sisu kasutamise kitsendused ja piirangud 

3.1  Litsentsitud fontide teiepoolne kasutamine. Olenevalt Adobe liitumispaketist või Marketplace’i fontidest, mille te valite, 
võivad teile kasutamiseks kättesaadavad litsentsitud fondid olla erinevad. Mõned käesolevates teenusetingimustes kirjeldatud 
litsentsitud fontide teenuse omadused, funktsioonid või kategooriad ei pruugi saadaval olla tasuta Adobe liitumispaketiga. 
Registreerimisel ja litsentsitud fontidele juurdepääsul ning nende mis tahes osa kasutamisel ja kooskõlas teie valitud 
konkreetse Adobe liitumispaketiga (ja Adobe liitumispaketi tasude maksmisega, kui neid kohaldatakse) anname teile 
käesolevaga mittevõõrandatava, mitteüleantava piiratud õiguse ja lihtlitsentsi pääseda juurde litsentsitud fontidele ja 
kasutada neid meediumides ja meediumide kujundamise ja arendamisega seoses vastavalt Adobe Fontsi veebisaidil 
litsentsitud fontidele antud lubadele ja üksnes seni, kuni te säilitate katkematu Adobe liitumispaketi. Selles jaotises 3.1 
(„Litsentsitud fontide teiepoolne kasutamine”) antud litsentsile kohaldatakse järgmist. 

(A) Kompaktkirjastamine  

Võite kasutada töölaua fonte, et kujundada ja arendada dokumente, ning võite manustada töölaua fonte oma dokumendile 
selle printimise ja vaatamise eesmärgil. Font peab olema alamkogum, sisaldades ainult töö kuvamiseks vajalikke glüüfe, ja 
dokument peab manustatud fondi andmeid varjama või kaitsma omavolilise või juhusliku avastamise või väärkasutuse eest. 
Mingeid muid manustamisõigusi käesoleva litsentsiga kaudselt ei anta ega lubata.  

(B) Veebisaitide avaldamine. Kui teie litsentsitud fonte on lubatud kasutada veebisaitide avaldamise puhul, siis 

võite kasutada veebifonte oma veebisaitide kujundamiseks ja arendamiseks ning sellel otsatarbel veebiprojektide loomiseks. 
Võite oma veebisaidi kujundusse lisada või kodeerida lingi veebiprojektile. Muud veebi kasutusviisid pole lubatud. 

3.2  Veebiprojektide kasutamine ettevõtte poolt. Kui olete ärikasutaja, nõustute, et teie äriprofiilis olevaid veebiprojekte 
kontrollib selle äriprofiiliga seotud ettevõte eesmärgiga edastada sellised veebiprojektid teisele ärikasutajale. 



3.3  Litsentsitud sisu kasutamine nende avaldajate poolt, kelle nimel loote veebisaite. Avaldajad, kelle nimel loote 
veebisaite, peavad litsentsitud sisule juurdepääsemiseks teenusega otse liituma. Te ei tohi avaldaja jaoks majutada veebifonte 
või veebiprojekte või talle teenust edasi müüa. 

3.4  Kohustused, kitsendused ja piirangud litsentsitud sisu kasutamisel ning selle keelatud kasutusviisid 

(A) Dokumentatsioonist koopiate tegemine. Te võite dokumentatsioonist koopiaid teha, kuid mitte suuremas koguses, kui 
on mõistlikult vajalik teie sisekasutuseks seoses litsentsitud sisu teiepoolse kasutamisega. 

(B) Jätkuv juurdepääs litsentsitud sisule. Jätkuval juurdepääsul litsentsitud sisule võib olla nõutav pidev juurdepääs 
internetile, et kasutada või aktiveerida litsentsitud sisu või et autoriseerida, uuendada või valideerida teie juurdepääsu 
litsentsitud sisule. Mõnel juhul saate teie ja kolmandad isikud, kes pääsevad meediumidele juurde või vaatavad neid, vaadata 
litsentsitud sisu, mida te kasutate teatud meediumi kujundamisel, üksnes seni, kuni säilitate katkematu Adobe liitumispaketi 
(sealhulgas maksate kõik Adobe liitumispaketi tasud, kui neid kohaldatakse). 

(C) Kaasasolevad avatud lähtekoodiga komponendid. Litsentsitud sisu osad võivad kasutada või sisaldada avatud 
lähtekoodiga tarkvara komponente ja tarkvaraprogramme. Sellise litsentsitud sisu teiepoolse kasutamise suhtes kohaldatakse 
litsentsitud sisuga koos saadetavas autoriõiguse- ja litsentsiteabefailis sätestatud avatud lähtekoodiga litsentsi tingimusi. 

(D) Olemasolevate teadete säilitamine. Litsentsitud sisu võidakse teile pakkuda koos teatud omandiõigust käsitlevate 
teadetega, sealhulgas patendi-, autoriõiguse- ja kaubamärgiteated. Te peate litsentsitud sisul või sisus kuvatavad 
omandiõigust käsitlevad teated säilitama täpselt sellisena, nagu need teile antakse (neid ei tohi eemaldada ega muuta). 

(E) Litsentsitud sisu keelatud kasutusviisid.Välja arvatud juhtudel, mis võivad olla lubatud avatud lähtekoodi tingimustega, 
mida kohaldatakse litsentsitud sisu hulka kuuluvate või litsentsitud sisuga levitada võidavate teatud avatud lähtekoodiga 
komponentidele, on teil sõnaselgelt keelatud: 

(1) hoida litsentsitud sisu teie enda serveris või muus enda majutuskohas või -teenuses; 

(2) kaasata, komplekti lisada, manustada või muul viisil levitada mis tahes litsentsitud sisu teie meediumides või all-
litsentsida teile litsentsitud sisu mis tahes osa kasutamiseks antud juurdepääsu muule isikule, välja arvatud nende 
lisatingimuste jaotises 3.1 („Litsentsitud fontide teiepoolne kasutamine”) kirjeldatu korral; 

(3) lubada litsentsitud fontide väljastamist teie meediumidest väljapoole või levitada litsentsitud fontide mis tahes osa 
eraldiseisvalt või viisil, mis võimaldaks teisel isikul kasutada litsentsitud fonte uue sisu loomiseks; 

(4) lisada litsentsitud fontide mis tahes osale funktsioone või seda muul viisil muuta, teisendada, kohandada, tõlkida, 
konverteerida, modifitseerida, luua või teha või lasta teha selle mis tahes tuletistöid; 

(5) pöördtransleerida, pöördkompileerida, pöördprojekteerida või proovida veebiprojekti või litsentsitud fontide lähtekoodi 
muul viisil teada saada või veebiprojekti või litsentsitud fontide tarkvara kaitsemehhanisme maha võtta, vältida või neist muul 
viisil mööda hiilida, välja arvatud ulatuses, mil teie asukoha jurisdiktsioonis kohaldatavate seadustega sellised piirangud 
konkreetselt keelatakse. Sellisel juhul peate te kõigepealt küsima antud teavet meilt ning meie võime omal äranägemisel kas 
teile seda teavet anda või kehtestada mõistlikud tingimused, sealhulgas mõistlikud tasud, litsentsitud fontide teiepoolseks 
kasutamiseks, et tagada meie ja meie litsentsiandja intellektuaalomandi õiguste kaitsmine litsentsitud sisu puhul; 

(6) loovutada mis tahes osa oma litsentsitud fontide kasutusõigusest, anda õigust oma litsentsitud fontide mis tahes osa 
kasutamisele või tagatist nende mis tahes osa kasutamise suhtes ega muul viisil üle anda mis tahes osa oma litsentsitud 
fontide kasutusõigusest; 

(7) püüda kopeerida, teisaldada või eemaldada litsentsitud fonte veebiprojektist või teie arvutist olevatest kohtadest või 
kaustadest, kuhu me oleme litsentsitud fondid paigaldanud, või püüda litsentsitud fontidele juurde pääseda või neid kasutada 
muul viisil kui teenusega otse liitudes vahendite abil, mida me selleks pakume; 

(8) kopeerida või levitada litsentsitud fonte (välja arvatud viisil, mis on käesolevate lisatingimuste jaotise 3.1 punktis A 
(„Kompaktkirjastamine”) sõnaselgelt lubatud teatud tüüpi meediumidesse manustatud litsentsitud fontide puhul) 
kasutamiseks teenusebüroodes, näiteks ärilise trükiteenuse osutajana; 

(9) jagada juurdepääsu töölaua fontidele, mis on teie arvutiga sünkroonitud; 

(10) glüüfe või nende osi viimistleda, toota või jäädvustada levitamiseks või müümiseks fondina või küljendamissüsteemina; 

(11) oma tarbijate või klientide jaoks veebifonte või veebiprojekte majutada või neile teenust edasi müüja ning 
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(12) kasutada litsentsitud sisu mis tahes osa edasimüüja platvormil ilma meie eelneva kirjaliku loata. 

(F) Vastavus käesolevatele lisatingimustele. Mõistliku etteteatamisega võime nõuda teilt selliste dokumentide esitamist, 
mis tõendavad vastavust nendele lisatingimustele, ja te nõustute edastama meile need dokumendid kolmekümne (30) päeva 
jooksul alates meie taotluse saamisest. 
 

4. Muud õigused ja kohustused 

4.1  Tugi. Tehnilist tuge pakutakse ainult tasulise Adobe liitumispaketi omanikele. Tehnilise toe osutamiseks võib meil 
ilmneda vajadus pöörduda teie või teie personali poole ja paluda juurdepääsu teie süsteemidele või võrkudele. Kui te meiega 
koostööd ei tee, võib meie poolt teile antav tugi olla piiratud. 

4.2  Lõpetamine 

(A) Te võtate teadmiseks ja nõustute, et me saame mõne litsentsitud sisu sisulitsentsiandjatelt, kes on selle litsentsitud sisu 
omanikud või kellel on selle litsentsimiseks õigused. Teie õigus ja litsents seda litsentsitud sisu kasutada ja meediumidesse 
viia sõltub meie ja meie litsentsiandjate vaheliste lepingute kohaldatavuse jätkumisest. Kui meie ja meie litsentsiandjate 
vahelised asjakohased lepingud lõppevad, saate te litsentsitud sisu oma meediumides ikkagi kasutada, välja arvatud juhul, kui 
teavitame teid lõpetamisest. Me püüame teid teavitada niisugusest lõpetamisest ette mõistliku aja jooksul. 

(B) Me võime omal äranägemisel peatada teie konto ajutiselt või püsivalt, kui tuvastame väärkasutamise, ülemäära 
sagedased päringud teenusele või teenuse muu ülemäärase kasutuse. 

(C) Katse häirida litsentsitud sisu toimimist ükskõik millisel viisil võib kaasa tuua kriminaalvastutuse ning uurimise ja kohtu 
alla andmise. 

4.3  Tagasimaksed. Ostetud Marketplace’i fontide tühistamine, varasema versiooni vastu vahetamine või muul viisil 
muutmine ei kuulu hüvitamisele. 

4.4  Lõpetamise või tühistamise jõustumine 

(A) Teie konto lõpetamisel kas teie või meie poolt, kui olete rikkunud neid lisatingimusi, võime sulgeda teie konto ilma ette 
teatamata. 

(B) Teie konto lõpetamise või tühistamise tulemusena võidakse inaktiveerida või kustutada teie konto kohe ning eemaldada 
ja kustutada teie konto sisu, sealhulgas kogu teie teenuse konfiguratsioon ja veebisaidi kujunduse andmed. Kustutatud teavet 
ei ole võimalik taastada ega tagasi saada. 

4.5  Privaatsus. Lisateavet Adobe Fontside privaatsuspraktikate kohta vaadake aadressilt 
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 
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