
 

Adobe Stocki lisatingimused 

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

 
Nende lisatingimustega reguleeritakse Adobe Stocki teenuste ja tööde (määratletud allpool) kasutust ja need on lisatud 
Adobe üldistele kasutustingimustele (edaspidi „üldtingimused”), mis asuvad aadressil www.adobe.com/go/terms (lisa- ja 
üldtingimusi nimetatakse edaspidi ühise nimega „tingimused”). Mõistetel, mida siin ei ole määratletud, on sama tähendus 
mis üldtingimustes. 
 

1. Mõisted 

1.1. „Veebisait/-saidid” – Adobe Stocki teenused, mis on saadaval aadressil www.stock.adobe.com (või järeltulija URL-il), 
või muud Adobe veebisaidid või rakendused, mis teevad tööd (määratletud allpool) litsentsi jaoks kättesaadavaks. 

1.2. „Töö(d)” – Pro pildid (nagu allpool määratletud), samuti fotod, illustratsioonid, pildid, vektorid, videod, 3D-varad, malli 
varad ja muud pilt- või graafilised teosed, mis moodustavad Adobe Stocki sisu, mille te litsentsite mis tahes veebisaidi 
kaudu.  

 
2.  Omandiõigus. Kui tingimustes ei ole sõnaselgelt väljendatud vastupidist, jäävad meile ja meie litsentsiandjatele kõik 
töödega seotud õigused, valdusõigused ja huvid. Nende tingimustega ei kanta teile üle ühtegi töödega seotud valdus- ega 
omandiõigust. 
 

3. Litsents tööle ja eripiirangud 

3.1.  Tavalitsents ja eripiirangud 

(A) Tavalitsents. Kui olete ostnud tavalitsentsi, siis eeldusel, et järgite tingimusi, anname teile eluaegse, ülemaailmse, 
mitteüleantava (välja arvatud jaotise 3.4 punktides A („Tööandja- või kliendipoolne kasutamine”) ja B („Töötajate- ja 
lepinguosalistepoolne kasutamine”) sätestatu) ja edasilitsentsimatu lihtlitsentsi töö kasutamiseks, reprodutseerimiseks, 
arhiivimiseks, muutmiseks ja näitamiseks kõikides meediakanalites 1) reklaamimise, turustamise, edendamise ja 
dekoreerimise eesmärgil ning 2) isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks kuni 500 000 korraks, nagu on täpsemalt kirjeldatud 
jaotise 3.1 punkti B alapunktis 1 („Tavalitsentsi eripiirangud”). Selles jaotises kirjeldatud litsentsi puhul on tegemist 
„tavalitsentsiga”.  

(B) Tavalitsentsi eripiirangud. Lisaks jaotises 4 („Piirangud”) sätestatud piirangutele kehtivad tavalitsentsi alusel tehtud 
tööde puhul järgmised piirangud: 

(1) te ei tohi a) tööd reprodutseerida ega lubada seda reprodutseerida kokku enam kui 500 000 prinditud materjalil (kaasa 
arvatud koopiad) või te ei tohi b) tööd kasutada teleprogrammi või digitaalse programmi osana, kui eeldatakse, et publikut 
on kokku rohkem kui 500 000 vaatajat. Ootuspärase vaatajate arvu piirang kehtib töödele, mida vaadatakse internetis ilma 
operaatori vahelesekkumiseta või muude veebipõhistest voogesituse teenuste abil, kuid see ei kehti töödele, mis kuvatakse 
muudel veebisaitidel või mobiilirakendustes;  

(2) te võite töö integreerida müügiks või levitamiseks mõeldud kaubaartiklisse, sh „nõudmisel” tooted, vaid siis, kui a) tööd 
on muudetud sellises ulatuses, et uus töö, nagu see on sellesse kaubaartiklisse integreeritud, ei ole sisuliselt sarnane 
originaaltööga ja seda saab pidada autoritööks, või kui b) selle kaubaartikli põhiväärtus ei tulene tööst endast;  

(3) te ei tohi kasutada tööd üheski elektroonilises mallis ega kujundusmalli rakenduses (nt veebidisaini- või esitusmallis või 
e-õnnitluskaartide või visiitkaartide mallides) ja 

(4) te ei tohi tööd kasutada, reprodutseerida, levitada või esitada pressiteates, mis hõlmab eraldiseisva pildifaili edastamist 
meediakanalitele. 

3.2. Täiustatud litsents ja eripiirangud 

(A) Täiustatud litsents. Eeldusel, et järgite tingimusi, on teil täiustatud litsentsi ostmisel samad õigused nagu tavalitsentsi 
puhul, kuid teil puudub reproduktsioonide arvu või vaatajate arvu piirang, mis on sätestatud jaotise 3.1 punkti B alapunktis 
1 („Tavalitsentsi eripiirangud”). Selles jaotises kirjeldatud litsentsi puhul on tegemist „täiustatud litsentsiga”. 



 

 

(B) Täiustatud litsentsi eripiirangud. Piirangud jaotise 3.1 punkti B alapunktides 2,3,4 („Tavalitsentsi eripiirangud”) ja 
jaotises 4 („Piirangud”) kehtivad igale täiustatud litsentsiga tööle. 

3.3. Laiendatud litsents ja eripiirangud 

(A) Laiendatud litsents. Eeldusel, et järgite tingimusi, on teil laiendatud litsentsi ostmisel samad õigused nagu täiustatud 
litsentsi puhul, kuid teile ei kehti reproduktsioonide arvu või vaatajate arvu piirang ning lisaks võite tööd kasutada ka 
müügiks või levitamiseks mõeldud kaubaartiklites või mallifailides (edaspidi „laiendatud litsents”). Selgitusena olgu öeldud, 
et võite tööd kasutada, reprodutseerida, levitada või esitleda seoses järgnevaga: 

(1) edasimüümiseks või levitamiseks mõeldud elektroonilised mallid ja kujundusmallide rakendused tingimusel, et saajal 
on lubatud kasutada tööd või sellele juurde pääseda üksnes malliga; 

(2) edasimüümiseks või levitamiseks mõeldud kaubad ja teenused, muu hulgas kruusid, T-särgid, plakatid, õnnitluskaardid, 
muu kaup ja „nõudmisel printimise” teenused, ning 

(3) pressiteade, mis hõlmab eraldiseisva pildifaili edastamist meediakanalitele, kui a) töö avaldatakse ainult seoses 
pressiteatega ja kui b) tööd ei kasutata ega levitata ühelgi muul viisil. 

(B) Laiendatud litsentsi eripiirangud. Kõigi laiendatud litsentsi alla kuuluvate tööde kohta kehtivad jaotises 4 („Piirangud”) 
toodud piirangud. 

3.4. Lisaõigused. Nendele lisaõigustele kehtivad jaotises 4 („Piirangud”) toodud tingimused ja piirangud. 

(A) Tööandja- või kliendipoolne kasutamine. Võite kasutada tööd ühe oma kliendi heaks, kui annate oma litsentsi kliendile 
üle kirjaliku kokkuleppega, mille tingimustes oleksid samad piirangud nagu nendes tingimustes. Töö tööandja- või 
kliendipoolse kasutamise eest vastutate ainult teie. Kui soovite kasutada sama tööd ka teiste klientide jaoks, peate ostma 
sama töö lisalitsentsid. 

(B) Töötajate- ja lepinguosalistepoolne kasutamine. Te tohite tööd või lubatud tuletistöid sisaldavad failid töötajatele või 
alltöövõtjatele edasi anda juhul, kui töötajad ja alltöövõtjad on andnud kirjaliku nõusoleku neis tingimustes välja toodud 
piirangute järgimiseks ning nõustunud kasutama tööd ainult teie nimel. Kui käesolevas punktis ei ole sätestatud teisiti, ei 
tohi te muutmata tööd üle anda ning töötajatel ja alltöövõtjatel puuduvad lisaõigused töö kasutamiseks. 

(C) Kompaktvaate kasutamise litsents. Te võite 90 päeva jooksul alates allalaadimise kuupäevast kasutada, 
reprodutseerida, muuta või kuvada töö „kompaktvaadet” (st koondvaadet) või eelvaate vesimärgistatud versioone üksnes 
selleks, et eelvaadata, kuidas töö võib programmis välja näha (edaspidi „kompaktvaate kasutamise litsents”). Ilma litsentsi 
ostmata pole teil vesimärgiga tööle ühtegi muud õigust. Me ei garanteeri, et mis tahes töö, mille te kompaktvaate 
kasutamise litsentsiga alla laadite, on pärast seda litsentsi jaoks saadaval. 
 

4. Piirangud 

4.1. Üldised piirangud. Te ei tohi: 

(A) kasutada tööd viisil, mis võimaldab kolmandatel isikutel tööd kasutada, alla laadida, eraldada või eraldiseisva failina 
sellele juurde pääseda, või viisil, mis ületab selle töö litsentsi ulatuse; 

(B) teha tööga seoses midagi sellist, mis rikuks intellektuaalomandi õigusi või mis tahes füüsilise või juriidilise isiku muid 
õigusi, näiteks töö autori moraalsed õigused ja nende isikute õigused, keda või kelle omandit on tööl kujutatud; 

(C) registreerida kaubamärki, disainimärki, kaubanime, logo või teenindusmärki, mis kasutab tööd (täielikult või osaliselt), 
ega esitada niisuguseks registreerimiseks taotlust ega üritada takistada kolmandal isikul tööd kasutada; 

(D) kasutada tööd pornograafilisel, laimaval või muul ebaseaduslikul viisil; 

(E) kasutada tööd viisil, mis töö olemust arvestades asetab teemaga seotud modellid või omandi halba valgusesse või mida 
mõistlik isik võiks lugeda ebamoraalseks või vastuoluliseks, muu hulgas tubakareklaam, täiskasvanute meelelahutusklubid 
või muud sarnased kohad ja teenused, kaudne toetus poliitilisele parteile või muudele arvamuspõhistele liikumistele või 
kehalisele või vaimsele puudele viitamine; 

(F) kasutada tööd toimetuslikul viisil ilma omaniku ja autori nime või omanduse viiteta, mis peab olema esitatud vormis 
„kaasautori nimi / stock.adobe.com” või veebisaidil näidatud kujul; 

(G) kasutada tööd vastuolus täiendavate piirangutega, mis on kuvatud veebisaidil selle töö üksikasjade paneelil;  



 

 

(H) eemaldada, varjata või muuta töödega kaasas olevaid mis tahes omandiõigusega seotud teateid või anda selgesõnalist 
või kaudset eksitavat teavet selle kohta, et teie või muu kolmas isik olete mõne töö looja või autoriõiguse omanik, või 

(I) kasutada töid või töödega seotud mis tahes pealkirja, pealdiste teavet, märksõnu või muid metaandmeid 1) masinõppe 
ja/või tehisintellekti eesmärkidel või 2) tehnoloogiatega, mis on kavandatud või mõeldud füüsiliste isikute tuvastamiseks.  

4.2. Toimetusliku kasutamise piirangud. Tööde puhul, mille juures on märge „ainult toimetuslikuks kasutamiseks”: 

(A) neid töid tohite kasutada ainult 1) viisil, mis säilitab töö toimetusliku konteksti ja tähenduse; 2) seoses ürituste või 
teemadega, mis ületavad uudisekünnise või on üldsusele huvipakkuvad, ja 3) kooskõlas mis tahes kolmandast isikust 
litsentsiandja täiendavate piirangutega, mis on ära toodud veebisaidil sellise töö üksikasjade paneelil;  

(B) te peate lisama omaniku ja autori nime või omanduse viite, mis peab olema paigutatud vastavale kasutusele mõistlikul 
viisil ja esitatud vormis „kaasautori nimi / stock.adobe.com” või veebisaidil näidatud kujul, ning  

(C) te ei tohi 1) neid töid kasutada kaubanduslikul otstarbel (st kampaaniaks, toetamiseks, reklaamimiseks või 
turustamiseks) või 2) muuta neid töid, välja arvatud väikesed muudatused tehnilise kvaliteedi huvides, mõningane 
kärpimine või suuruse muutmine, ja 

(D) toimetusliku töö kaubanduslikul otstarbel kasutamiseks peate kõigepealt 1) hankima litsentsi otse töö autoriõiguse 
omanikult ja 2) tagama, et teil oleksid vajaduse korral olemas täiendavad õigused. 

4.3.  Omandusele viitamine. Lisaks jaotise 4.1 alapunktis F („Üldised piirangud”) sisalduvatele kohustustele peate te tegema 
järgmist: A) kui töid kasutatakse kontekstis, kus mõni muu arhiivi sisupakkuja saab omandusega seotud viite, peate te 
lisama sisuliselt sarnase omanduse viite ka Adobe Stocki jaoks, ja B) kui tööd kasutatakse audiovisuaalses tootmises, peate 
te tegema äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et lisada Adobe Stocki jaoks omanduse viide vastavalt tööstusstandarditele ja 
võimaluse korral järgmises vormingus: kaasautor nimi / stock.adobe.com.  
 

5. Liitumisega kasutajate, ärikasutajate, VIP-ide ja meeskondade eritingimused 

5.1. Liitumise kasutajakonto. Te ei tohi anda oma liitumispaketti üle kellelegi teisele ega lubada teistel seda kasutada, isegi 
kui tegemist on teie partnerettevõtjate, kolleegide, lepinguosaliste või töötajatega. Küll aga saate liitumise kaudu litsentsida 
töö mitu korda.  

5.2. Ärikasutajad. Kui ärikasutaja ostab litsentsi mõnele tööle, antakse see litsents ettevõttele, olenemata sellest, kas 
litsents osteti enne või pärast tingimuste viimase uuendamise kuupäeva. Ärikasutaja mis tahes töö kasutamist reguleerib 
meiega sõlmitud ettevõtte leping.  

5.3. Adobe Stocki krediit VIP-is. Kui ostate Adobe Stocki krediiti Adobe VIP-programmi kaudu oma Creative Cloudi 
meeskonnapaketi osana, siis A) krediidiostu ei tagastata ja B) kasutamata krediit aegub automaatselt 12 kuu möödudes 
alates ostukuupäevast. 

5.4. CC Pro väljaande paketi eritingimused. Käesoleva jaotise 5.4 („CC Pro väljaande paketi eritingimused”) tingimused 
kehtivad ainult nendele Pro piltidele, mille on CC Pro väljaande paketi osana litsentsinud meeskonnaklient või VIP-
ettevõtteklient. Kui selle jaotise 5.4 („CC Pro väljaande paketi eritingimused”) ja tingimuste mis tahes muu jaotise vahel on 
vastuolu, on jaotis 5.4 („CC Pro väljaande paketi eritingimused”) ülimuslik ainult Pro piltide osas. 

(A) Mõisted 

(1) „CC Pro väljaande pakett” – mis tahes Creative Cloudi pakett, mille nimes sisaldub „Pro väljaanne” ja mis on saadaval 
meeskonnaklientidele ning VIP-ettevõtteklientidele ning mis sisaldab õigust alla laadida ja litsentsida piiramatul hulgal Pro 
pilte.  

(2) „Ajapikendus” – 30 päeva, mis järgnevad vahetult teie CC Pro väljaande paketi lõpetamisele või aegumisele.  

(3) „Pro pilt/-pildid” – ainult need fotod, illustratsioonid ja vektorid, mille Adobe on CC Pro väljaande paketi osana 
määranud Adobe Stocki „standard”-sisuks. Selguse huvides olgu öeldud, et Pro pildid välistavad kõik muud varad, sh videod, 
3D-varad, mallifailid ja kõik muud pilt- või graafilised teosed või mis tahes muudel meediumidel või vormingutes tööd, mis 
on praegu või tulevikus olemas. 

(4) „Meeskonnaklient/-kliendid” – paketi Creative Cloud meeskondadele kliendid, kes on ostnud CC Pro väljaande paketi 
meeskondadele, sh VIP-i kaudu.  



 

 

(5) „VIP-ettevõtteklient/-kliendid” – paketi Creative Cloud ettevõtetele kliendid, kes on ostnud CC Pro väljaande paketi 
ettevõtetele VIP-i kaudu.  

(B) Pro piltide litsents. Vastavalt tingimustele litsentsitakse Pro pildid 1) meeskonnaklientidele täiustatud litsentsi alusel ja 
2) VIP-ettevõtteklientidele laiendatud litsentsi alusel. 

(C) Pro piltide litsentsi piirangud 

(1)  Selles jaotises 5.4 („CC Pro väljaande paketi eritingimused”) sätestatud Pro piltide litsentsi puhul on tegemist 
püsilitsentsiga nende Pro piltide konkreetsete kasutuste osas, mida te olete kasutanud oma CC Pro väljaande paketi 
kehtivuse ajal, mille hulka kuuluvad paketi laiendused ja uuendused ning samuti ka ajapikendus.  

(2) Te nõustute Pro pilte mitte ladustama ega kuritarvita muul viisil juurdepääsu CC Pro väljaande paketile.  

(3) Kompaktvaate kasutamise litsentsid ei kehti Pro piltide puhul. 

(D) CC Pro väljaande paketi lõpetamise jõustumine. Teile antakse ajapikendus nende Pro piltide kasutamiseks, mis te 
olete alla laadinud ja mille eest olete maksnud enne CC Pro väljaande paketi lõpetamist või aegumist projekti või muu 
lõppkasutuse korral, ning Pro piltide sellisele kasutusele jäävad tingimused kehtima. Pro pilte, mis te olete enne aegumist 
või lõpetamist alla laadinud ja mille eest olete tasunud, kuid mida pole enne ajapikenduse lõppu kasutatud, ei loeta 
litsentsituks. Selguse huvides olgu öeldud, et ajapikenduse perioodil ei tohi te Pro pilte alla laadida. Välja arvatud 
ajapikenduse perioodil lubatud juhtudel, ei tohi te kasutada Pro pilti esimest korda ega uues kontekstis (näiteks uuel või 
erineval kaubal) pärast CC Pro väljaande paketi aegumist või lõpetamist. Näiteks kui olete juba printinud reklaambrošüüri, 
millel on Pro pilt, võite jätkata nende brošüüride tootmist igavesti, kuid te ei tohi CC Pro pilti kasutada uue projekti jaoks 
ega muuks lõppkasutuseks.  
 

6. Meie hüvitamiskohustused  

6.1. Meie kohustus hüvitada. Kui töid kasutatakse kooskõlas tingimustega, kaitseme iga füüsilise või juriidilise isiku suhtes 
esitatud kolmanda isiku nõuet, hagi või kohtumenetlust (edaspidi ühiselt „nõue”) tingimuste kehtivuse ajal, kui nõudes 
väidetakse, et hüvitatud töö teiepoolne kasutamine nende tingimuste kohaselt on otseselt vastuolus kolmanda isiku 
autoriõiguse, kaubamärgi, avaldamisõiguste või eraelu puutumatuse õigusega (edaspidi „rikkumisnõue”). „Hüvitatud töö” 
on töö, mille olete alla laadinud ja mille eest olete tasunud. Maksame teile välja kahju, kahjumi, kulud või kohustused 
(edaspidi ühiselt „kahjud”), mis tulenevad otseselt rikkumisnõudest ja mida nõutakse pädeva jurisdiktsiooni kohtu 
lõppotsusega või milles lepitakse kokku meie allkirjastatud kirjalikus kokkuleppes.  

6.2. Hüvitamistingimused. Adobe ei vastuta ühegi nõude eest: 

(A) mis tuleneb: 1) töö mis tahes muutmisest; 2) töö kombineerimisest mis tahes muu materjali või teabega; 3) töö mis 
tahes kasutamisest pärast seda, kui oleme teil palunud lõpetada töö kasutamine; 4) „ainult toimetuslikuks kasutamiseks” 
määratud tööde kasutamisest või 5) kontekstist, milles olete tööd kasutanud, või 

(B) kui te 1) ei teavita meid kirjalikult rikkumisnõudest kohe, kui saate sellest teadlikuks või teile saadetakse vastav teade, 
kui teavitamata jätmine kahjustab meid; 2) ei aita meid mõistlikkuse piires rikkumisnõude kaitsmisel või lahendamisel, kui 
me teilt seda palume; 3) ei anna meile õigust rikkumisnõue täielikult enda kontrolli alla võtta või volitust see lahendada või 
4) annate rikkumisnõude kohta tunnistusi meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

6.3. Vastutuse piiramine. Olenemata nende tingimuste või mis tahes muu meie ja teie omavahelise lepingu 
vastupidistest sätetest ning hüvitatud töö allalaadimise või litsentsimise kordade arvust, ei ületa meie maksimaalne 
koguvastutus mis tahes töö eest ühelgi juhul 10 000 USA dollarit ühe töö kohta. Olenemata muudest kohaldatavatest 
aegumistähtaegadest, tuleb hagi või vaidluste lahendamise menetlust alustada kahe aasta jooksul alates nõude aluseks 
olnud teost, sündmusest või esinemisest. 

6.4. Õiguskaitsevahendid. Eespool tooduga on sätestatud kogu meie vastutus ning kohustused ning kõik teie kasutatavad 
õiguskaitsevahendid seoses tööde ja rikkumisnõuetega. 
 

7. Teie hüvitamiskohustused 

7.1. Teie kohustus hüvitada. Ilma et see piiraks üldtingimustes sisalduvaid kohustusi, hüvitate te meile ja meie 
sidusettevõtetele, filiaalidele, juhtorganite liikmetele, esindajatele, töötajatele, partneritele ning litsentsiandjatele kõik 
kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad töö teiepoolsest kasutamisest 



 

 

(välja arvatud jaotises 6 („Meie hüvitamiskohustused”) kirjeldatud hüvitamine) või nende tingimuste teiepoolsest 
rikkumisest, sealhulgas „ainult toimetuslikuks kasutamiseks” mõeldud töö kasutamisest kaubanduslikul otstarbel ilma 
eelnevalt hangitud vajaliku litsentsi või loata.  
 

8. Lahtiütlused  

8.1. Täpsus. Me ei vastuta töö täpsuse eest, sealhulgas seotud kirjelduste, kategooriate, pealdiste, pealkirjade, 
metaandmete või töödes sisalduvate märksõnade täpsus.  

8.2. Õigusalaseid nõuandeid ei anta. Me loobume sõnaselgelt igasugusest vastutusest teile meie või meie esindajate poolt 
antud teabe, tagasiside, materjalide või küsimuste osas, puudutagu need käesolevaid tingimusi, tööde teiepoolset 
kasutamist või soovitatud kasutamist või muud, mis on antud üksnes viisakusest ega kujuta endast õigusalaseid nõuandeid.  

8.3. Ohutu otsing. Ohutu otsingu abil välja filtreeritud töödele peaksid juurde pääsema ainult Stocki kasutajad, kes on üle 
18-aastased ja elavad riikides, kus täiskasvanutele mõeldud sisu on seaduslik.  
 

9.  Piiramine. Kui te teate või kui teil või Adobel on alust arvata, et töö võib olla seotud kolmanda isiku nõudega, võime 
teile anda korralduse selle töö kasutamise, reprodutseerimise, muutmise, kuvamise, levitamise ja valdamise lõpetada ja te 
peate seda korraldust viivitamata täitma ning hoolitsema selle eest, et teie kliendid, levitajad, töötajad ja tööandjad 
lõpetaksid töö kasutamise. Me võime igal ajal A) katkestada mis tahes töö litsentsimise ja B) keelduda mis tahes töö 
allalaadimisest.  
 

10. Lõpetamine. Me võime need lisatingimused või teie töö kasutamise õiguse lõpetada kohe pärast seda, kui oleme teile 
tingimuste rikkumisest teada andnud, ning sellisel juhul peate kohe lõpetama selle töö kasutamise, reprodutseerimise, 
muutmise, kuvamise, levitamise ja valdamise. 
 

11. Lõpetamise jõustumine. Kui teie tellimus lõpeb või need lisatingimused lõpetatakse, siis A) kaotate te kõikide 
kasutamata kvootide õigused, valdusõigused ja huvid ning B) kõik eluaegsed litsentsid jäävad püsima ning eeldusel, et te 
täidate tingimusi, võite jätkata nende tööde kasutamist, mis te olete litsentsinud, välja arvatud jaotise 5.4 punktis D („CC 
Pro väljaande paketi lõpetamise jõustumine”) sätestatu korral. Te peaksite alla laadima kõik tööd, mis te olete litsentsinud, 
sest need litsentsitud tööd ei pruugi pärast lõpetamist või aegumist enam saadaval olla.  
 

12.  Kohtulik keeld. Nõustute, et juhul, kui teie või teiste isikute volitamata juurdepääs töödele või tööde volitamata 
kasutamine on nende tingimustega vastuolus, on meil õigus taotleda kohtuliku keelu kohaldamist (või sellega võrdväärset 
kiiret õiguskaitsevahendit) ükskõik millises jurisdiktsioonis ilma ette teatamata ja ilma heastamisvõimaluseta.  

 

 

 

Adobe_Stock_Terms-et_EE-20200416 


