
 

Tarkvara lisatingimused 

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

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

1. Tarkvara kasutamine 

1.1. Tellimuspõhine tarkvaralitsents. Kui saate tarkvara tellimuse osana, siis kooskõlas nende tingimustega anname teile 
lihtlitsentsi tarkvara kasutamiseks ja installimiseks A) teie tellimuse kehtivuse perioodiks, B) vastavalt ostetud litsentside 
koguarvule ning C) kooskõlas nende tingimuste ja tarkvaraga kaasas oleva dokumentatsiooniga. Teie tellimus lubab teil 
tarkvara aktiveerida korraga kuni kahes seadmes (või virtuaalmasinas), aga te ei tohi tarkvara kasutada kahes seadmes 
samaaegselt.  

1.2. Seadmepõhine tarkvaralitsents. Kui olete ostnud seadmete või virtuaalmasinate arvul põhineva tarkvaralitsentsi, siis 
tuleb silmas pidada järgmist. 

(A) Litsents. Vastavalt nendele tingimustele anname teile lihtlitsentsi tarkvara installimiseks ja kasutamiseks 1) litsentsi 
kehtivusaja jooksul, 2) litsentsi ulatuses ja 3) kooskõlas nende tingimuste ja tarkvaraga kaasas oleva dokumentatsiooniga. 
Litsentside installimiste arv ei tohi ületada litsentside koguarvu, mis te olete tarkvara jaoks ostnud. 

(B) Levitamine serverist. Kui see on Adobe poolt selgesõnaliselt lubatud, võite kopeerida tarkvara kujutise oma sisevõrgu 
arvutisse ainult selleks, et lihtsustada tarkvara allalaadimist ja installimist samas sisevõrgus asuvatesse arvutitesse. 
Litsentside installimiste arv ei tohi aga ületada teie ostetud tarkvaralitsentside koguarvu. „Sisevõrk” tähendab privaatset 
era-arvutivõrku, millele pääsete juurde teie ja teie volitatud töötajad ja alltöövõtjad. Sisevõrk ei hõlma internetiosi, 
tarnijatele, hankijatele või teenusepakkujatele juurdepääsetavaid võrgukogukondi või üldsusele avatud võrgukogukondi 
(nagu näiteks liikmesuse või tellimuse alusel toimivad rühmad, ühendused ja muud taolised organisatsioonid).    

1.3. Piirangud ja nõuded 

(A) Omandiõigust käsitlevad märkused. Peate tagama, et kõik teie tehtud lubatud koopiad tarkvarast sisaldavad samu 
autori- ja omandiõigust käsitlevaid märkusi, mis on tarkvara peal või sees. 

(B) Piirangud. Kui käesolevates tingimustes ei ole lubatud teisiti, ei tohi te: 

(1) tarkvara hostida ega voogesitada;  

(2) lubada kolmandatel isikutel tarkvarale kaugjuurdepääsu; 

(3) kõrvale hoiduda tehnoloogilistest meetmetest, mis on mõeldud tarkvarale ligipääsu kontrollimiseks;  

(4) arendada, levitada või kasutada koos tarkvaraga tooteid, millega hoidutakse kõrvale tehnoloogilistest meetmetest, või 

(5) rentida, liisida, müüa, all-litsentsida, loovutada ega edasi anda tarkvara mistahes osa ega oma tarkvaraga seotud õigusi, 
välja arvatud juhul, kui ostate Creative Cloudi haridusasutustele (antakse kasutusele nimelise kasutaja litsentsiga) või 
Creative Cloudi meeskondadele, mille korral võite määrata kasutuskohad vastavalt kohaldatavale dokumentatsioonile.  

1.4. Piirkondlikud litsentsimisnõuded. Kui ostate tarkvaralitsentsi, ei tohi te installida ega kasutada tarkvara väljaspool riiki, 
kust te litsentsi ostsite, välja arvatud juhul, kui see on lubatud meie hulgilitsentsimisprogrammiga, millega olete liitunud. Kui 
elate Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab „riik” Euroopa Majanduspiirkonda. Me võime lõpetada käesolevaga antud 
litsentsi, peatada teie tellimuse või piirata teie juurdepääsu teenustele, kui tuvastame, et te rikute tarkvara või teenuste 
kasutamisel käesolevat punkti. 

1.5. Aktiveerimine ja valideerimine. Tarkvara puhul võivad olla nõutavad teatud sammud, mida peate tarkvara või oma 
tellimuse aktiveerimiseks tegema. Kui te ei suuda tarkvara aktiveerida, tellimust valideerida või kui me tuvastame tarkvara 
ebaseadusliku või volitamata kasutamise, võib selle tagajärjeks olla tarkvara vähenenud funktsionaalsus, mittetoimivus või 
tellimuse lõpetamine või peatamine. Teavet aktiveerimise kohta vt http://www.adobe.com/go/activation.  
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1.6. Uuendused. Tarkvara võib mõnikord automaatselt alla laadida ja installida Adobe uuendusi. Need uuendused võivad 
kujutada endast veaparandusi, uusi funktsioone või uusi versioone. Te nõustute oma tarkvara kasutamise osana saama 
Adobelt selliseid uuendusi. 

2. Konkreetse tarkvara tingimused. Käesolevat jaotist kohaldatakse konkreetse tarkvara ja komponentide suhtes. Kui 
ilmneb vastuolu käesoleva jaotise ja teiste jaotiste vahel, siis kohaldatakse asjaomasele tarkvarale või komponentidele 
käesolevat jaotist. 

2.1. Fonttarkvara. Kui tarkvara sisaldab fonttarkvara (välja arvatud fondid, mis on saadaval teenuse Adobe Fonts kaudu, 
mida reguleerivad Adobe Fontsi teenuse lisatingimused http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms), siis kohaldatakse 
siinset jaotist 2.1 („Fonttarkvara”). 

(A) Võite konkreetse faili puhul kasutatud fondi(d) anda kommertsprinterisse või muusse teenindusbüroosse ja niisugune 
teenindusbüroo võib kasutada fonti/fonte teie faili töötlemiseks tingimusel, et sellel teenindusbürool on selle fonttarkvara 
kasutamiseks kehtiv litsents. 

(B) Võite manustada fonttarkvara koopiaid oma elektroonilistesse dokumentidesse selleks, et dokumente printida ja 
vaadata. Muid manustamisõigusi käesoleva litsentsiga kaudselt ei anta ega lubata. 

(C) Erandiks ülaltoodule sisaldab tarkvara aadressil http://www.adobe.com/go/restricted_fonts loetletud fonte ainult 
tarkvara toimimise eesmärgil. Loetletud fonte ei litsentsita käesolevate lisatingimustega. Te ei tohi loetletud fonte 
kopeerida, teisaldada, aktiveerida või kasutada ega võimaldada mis tahes fondihaldusriistal neid kopeerida, teisaldada, 
aktiveerida või kasutada koos mis tahes tarkvararakendusega, programmiga või failiga või tarkvararakenduses, programmis 
või failis, mis ei ole kõnealune tarkvara. 

(D) Mõned fondid, mida Adobe tarkvaraga koos levitab, võivad olla avatud lähtekoodiga fondid. Nende avatud 
lähtekoodiga fontide teiepoolset kasutamist reguleeritakse kehtivate litsentsitingimustega, mis on saadaval aadressil 
http://www.adobe.com/go/font_licensing. 

2.2. Renderdusmootor After Effects. Kui tarkvara sisaldab Adobe After Effectsi täisversiooni, võite installida oma sisevõrku 
piiramatul arvul renderdusmootoreid, kui vähemalt ühele teie sisevõrgus olevale seadmele on installitud Adobe After Effectsi 
täisversioon. Mõiste „renderdusmootor” tähendab tarkvara installeeritavat osa, mis võimaldab After Effectsi projektide 
renderdamist, aga ei sisalda täielikku After Effectsi kasutajaliidest. 

2.3. Acrobat. Kui installite tarkvara seoses Acrobati, Document Cloudi või nende toodete teatud funktsioonide või teenuste 
ostmisega, kohaldatakse siinset jaotist 2.3 („Acrobat”). 

(A) Võtmed.Tarkvara võib sisaldada tehnoloogiat, mis võimaldab teil tarkvaras asuva digitaalse mandaadi (edaspidi „võti”) 
abil lubada teatud funktsioonidega PDF-dokumente. Te ei tohi ühelgi juhul võtmele juurde pääseda, juurdepääsu üritada, 
võtmest kõrvale hiilida, võtit kontrollida, blokeerida, kõrvaldada, kasutada ega levitada. 

(B) Digisertifikaadid. Digisertifikaate võivad väljastada kolmandatest isikutest sertifitseerimiskeskused, sealhulgas Adobe 
sertifitseeritud dokumentide teenuste pakkujad ja Adobe Approved Trust Listi pakkujad (edaspidi ühiselt 
„sertifitseerimiskeskused”) või sertifikaate võib ka iseseisvalt allkirjastada. Digisertifikaadi ostmine, kasutamine ja 
usaldusväärsus kuulub teie ja sertifitseerimiskeskuse vastutusalasse. Teie otsustate ainuisikuliselt, kas sertifikaati võib 
usaldada või mitte. Kui sertifitseerimiskeskus ei ole teile väljastanud eraldi kirjalikku garantiid, kasutate digisertifikaati 
üksnes oma riisikol. Te nõustute hüvitama Adobele kõik kohustused, kahjumid, hagid, kahjud või nõuded (sealhulgas kõik 
mõistlikud väljaminekud, kulud ja advokaaditasud), mis tulenevad mis tahes sellise sertifitseerimiskeskuse teenuse 
teiepoolsest kasutamisest või usaldamisest või on sellega seotud. 

2.4. Adobe Runtime. Adobe Runtime on tarkvara, mis sisaldab Adobe AIR-i, Adobe Flash Playerit või Shockwave Playerit 
ning sisaldab käitusaja faili arendaja rakenduses. 

(A) Adobe Runtime’i piirangud. Te ei tohi kasutada Adobe Runtime’i üheski mitte-PC-seadmes ega koos ühegi 
operatsioonisüsteemi manustatud versiooni või seadmeversiooniga. Selguse huvides olgu toodud järgmine näide: te ei tohi 
kasutada Adobe Runtime’i üheski 1) mobiiliseadmes, digiboksis, pihuarvutis, telefonis, mängukonsoolis, teleris, DVD-
mängijas, meediakeskuses, elektroonilises kuulutustahvlis ega muus digitaalkuvaga seadmes, internetiseadmes ega muus 
internetiühendusega seadmes, elektronmärkmikus, meditsiiniseadmes, rahaautomaadis, telemaatikaseadmes, 
mänguautomaadis, koduautomaatikasüsteemis, kioskis, kaugjuhtimisseadmes ega üheski muus tarbeelektroonikaseadmes; 
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2) operaatoripõhises mobiili-, kaabli-, satelliidi- ega televisioonisüsteemis ega 3) muus suletud süsteemiga seadmes. 
Lisateave Adobe Runtime’ide litsentsimise kohta on saadaval aadressil 
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html (Adobe Flash Player), 
https://www.adobe.com/products/air/faq.html (Adobe AIR) ja https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-of-life-
faq.html (Adobe Shockwave). 

(B) Adobe Runtime’i levitamine. Te ei tohi Adobe Runtime’i levitada, välja arvatud juhul, kui see on osana täielikult 
integreeritud tarkvara abil loodud arendaja rakendusse, sealhulgas tarkvaraga kaasas olevad utiliidid. Näiteks ei tohi te 
Adobe Runtime’i levitada kui mõne rakenduse osa, mis on pakendatud töötamiseks iOS-i või Androidi 
operatsioonisüsteemides. Selle tulemuseks oleva väljundfaili või arendaja rakenduse levitamiseks mitte-PC-seadmel on teil 
vaja saada litsentsid, mille puhul võidakse kohaldada lisatasu, ja teie ainuisikuliselt vastutate selliste litsentside saamise eest 
mitte-PC-seadme jaoks ning maksate nõutavad tasud; käesolevate tingimuste alusel ei anna me litsentsi kolmandate isikute 
tehnoloogiatele arendaja rakenduste või väljundfailide käitamiseks mitte-PC-seadmetes. Te ei või levitada Adobe Runtime’i, 
välja arvatud käesolevas jaotises sõnaselgelt sätestatud juhtudel. 

2.5. Adobe Presenter. Kui tarkvara sisaldab Adobe Presenterit ja te installite või kasutate koos tarkvaraga lisandmoodulit 
Adobe Connect, peate te lisandmooduli Adobe Connect installima ainult arvutisse või kasutama seda ainult arvutil, ning te 
ei tohi lisandmoodulit Adobe Connect installida ühessegi mitte-PC-seadmesse ega seda kasutada ühelgi mitte-PC-seadmel, 
sealhulgas veebiseadmed, digiboks, pihuseadmed, telefon või tahvelarvuti. Lisaks võite tarkvara abil loodud ja genereeritud 
ning esitlusse, teabesse või sisusse manustatud tarkvara osa (Adobe Presenteri Run-Time) kasutada ainult koos esitluse, 
teabe või sisuga, kuhu see on manustatud. Teie ise ega ükski niisuguse esitluse, teabe või sisu litsentsisaaja ei tohi kasutada 
Adobe Presenteri Run-Time’i muul viisil kui esitlusse, teabesse või sisusse manustatult. Lisaks peate tagama, et ükski 
esitluse, teabe või sisu litsentsisaaja ei muuda, pöördprojekteeri ega võta lahti Adobe Presenter Run-Time’i. 

2.6. Adobe Media Encoder. Võite installida Adobe Media Encoderi (edaspidi „AME”) oma sisevõrgu arvutisse üksnes 
eesmärgil kodeerida, dekodeerida või transkodeerida projekte, mis on loodud teie sisevõrgu teistes arvutites oleva 
litsentsitud tarkvaraga, tingimusel, et AME installimiste arv ei ületa litsentside koguarvu, mis te tarkvara jaoks ostsite.Te ei 
tohi kasutada sisevõrku installitud AME-t selleks, et pakkuda, kasutada või lubada AME kasutamist A) muu tarkvaraga kui 
kõne all olev tarkvara või B) toimingute puhul, mille algatajaks ei ole üksikisikust kasutaja, küll aga võite automatiseerida 
toimingu, mis käivitab teie sisevõrgu piires AME-t kasutavate projektide kodeerimise, dekodeerimise ja transkodeerimise 
protsessi. 

2.7. Illustrator. Te ei tohi anda juurdepääsu Illustratorile interneti kaudu, sealhulgas veebimajutuse, voogesituse või muude 
sarnaste teenuste kaudu. Ühelgi juhul ei vastuta meie tarnijad ja litsentsiandjad kaudsete, eriliste või ahelkahjude eest, mis 
on tingitud Illustratori kasutamisest, sõltumata sellest, kas Adobet, tema tarnijaid või litsentsiandjaid on selliste kahjude 
võimalusest teavitatud.  

(A)  Autodesk. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903 (edaspidi „Autodesk”) on nende 
tingimuste kolmandast isikust kasusaaja ning teatud sätted on tehtud sõnaselgelt Autodeski kasuks ja neid jõustab lisaks 
Adobele ka Autodesk. 

3. Jurisdiktsioonispetsiifilised tingimused. Käesolevat punkti kohaldatakse konkreetsete jurisdiktsioonide suhtes. Kui 
ilmneb vastuolu käesoleva jaotise ja teiste jaotiste vahel, siis asjaomases jurisdiktsioonis on ülimuslik käesolev jaotis. 

3.1. Uus-Meremaa. Uus-Meremaa tarbijate puhul, kes hangivad tarkvara isiklikuks, koduseks või leibkonnas kasutamiseks 
(mitteärilisel otstarbel), kehtib nende tingimuste suhtes tarbijagarantiide seadus (Consumer Guarantees Act). 

3.2. Euroopa Majanduspiirkond  

(A) Garantii. Kui hankisite tarkvara Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP”), asub teie tavapärane elukoht EMP-s ja 
te olete tarbija (st kasutate tarkvara isiklikul mitteärilisel otstarbel), siis on teie tarkvara garantiiperiood sama mis teie 
tellimuse kehtivusaeg. Kogu meie vastutus seoses mis tahes garantiinõudega ning teie ainuke garantiist tulenev hüvitis on 
meie valikul kas garantiinõude aluseks olevale tarkvarale toe pakkumine või tarkvara asendamine või juhul, kui tugi või 
vahetamine ei ole võimalik, siis ettemakstud ja kasutamata tellimustasu tagastamine proportsionaalselt konkreetse 
tarkvaraga. Kui käesolevaid tingimusi kohaldatakse mis tahes kahjunõuete suhtes, mille te esitate seoses tarkvara 
teiepoolse kasutamisega, vastutame meie otseste kahjude eest, mis on põhjendatult ette nähtavad käesoleva lepingu 
meiepoolse rikkumise korral. Te peate rakendama kõiki mõistlikke meetmeid kahjude ärahoidmiseks ja vähendamiseks, 
eelkõige tegema varukoopiad tarkvarast ja oma arvuti andmetest. 
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4. Teated kolmandate isikute kohta 

4.1. Kolmanda isiku tarkvara. Tarkvara võib sisaldada kolmanda isiku tarkvara, mille suhtes võidakse kohaldada kolmanda 
isiku tarkvara tingimusi, mis on saadaval aadressil http://www.adobe.com/go/thirdparty. 

4.2. AVC DISTRIBUTION. Käesolev teade kehtib tarkvarale, mis sisaldab AVC (täiustatud videokodeerimine) impordi ja 
ekspordi funktsioone: TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENDIPORTFELLI LITSENTSI ALUSEL ISIKLIKUKS MITTEÄRILISEKS 
KASUTAMISEKS TARBIJA POOLT A) AVC STANDARDILE VASTAVA VIDEO (EDASPIDI „AVC VIDEO”) KODEERIMISEKS JA/VÕI 
B) AVC VIDEO KODEERIMISEKS, MIS ON KODEERITUD TARBIJA POOLT ISIKLIKUKS MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS JA/VÕI ON 
OSTETUD AVC VIDEOTE MÜÜMISEKS LITSENTSITUD VIDEOMÜÜJALT. LITSENTSI EI ANTA JA SEE EI OLE EELDATAV MIS TAHES 
MUUKS KASUTUSEKS. LISATEAVET SAAB ETTEVÕTTELT MPEG LA L.L.C., VT http://www.adobe.com/go/mpegla. 

5. Rakendusplatvormi tingimused 

5.1. Apple. Kui tarkvara laaditakse alla Apple iTunes Store’ist, siis võtate teadmiseks ja nõustute, et Apple’il ei ole mingit 
kohustust pakkuda tarkvarale hooldus- või tugiteenuseid. Kui tarkvara ei vasta kehtivale garantiile, võite teavitada Apple’it 
ning Apple tagastab teile tarkvara ostuhinna; seadusega ettenähtud ulatuses puuduvad Apple’il tarkvaraga seoses muud 
garantiikohustused. 

5.2. Microsoft. Kui tarkvara laaditakse alla Microsoft Store’ist, siis võtate teadmiseks ja nõustute, et Microsoftil, tema 
seadmete tootjatel ning võrguoperaatoritel ei ole mingit kohustust pakkuda tarkvarale hooldus- või tugiteenuseid. 
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	(D) Mõned fondid, mida Adobe tarkvaraga koos levitab, võivad olla avatud lähtekoodiga fondid. Nende avatud lähtekoodiga fontide teiepoolset kasutamist reguleeritakse kehtivate litsentsitingimustega, mis on saadaval aadressil http://www.adobe.com/go/fo...
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	(A) Võtmed.Tarkvara võib sisaldada tehnoloogiat, mis võimaldab teil tarkvaras asuva digitaalse mandaadi (edaspidi „võti”) abil lubada teatud funktsioonidega PDF-dokumente. Te ei tohi ühelgi juhul võtmele juurde pääseda, juurdepääsu üritada, võtmest kõ...
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