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Disse Tilleggsvilkårene styrer din bruk av Adobe Fonts-tjenesten og er innlemmet via referanse i Adobes generelle vilkår for 
bruk ("Generelle vilkår") som ligger på www.adobe.com/go/terms (disse Tilleggsvilkårene og de Generelle vilkårene 
refereres til kollektivt som "Vilkår"). Begreper med stor forbokstav som ikke er definert her, har samme betydning som 
definert i de Generelle vilkårene. Referanser til "Tjeneste(r)" i disse Tilleggsvilkårene er slik det defineres i avsnitt 1.14 
(Tjeneste(r)).  
 

1. Definisjoner. 

1.1  "Konto" betyr kontoen (inkludert en eventuell Adobe ID og brukerprofil) som du oppretter når du registrer deg hos 
Tjenesten for første gang, inkludert eventuelle unike nøkler eller identifikatorer som vi gir deg eller ellers benytter for å knytte 
deg til kontoen din. 

1.2  "Adobes abonnementsplan(er)" betyr medlemskap på gratis eller betalt nivå for ethvert medlemskaps- eller 
abonnementstilbud fra Adobe, inkludert, men ikke begrenset til, abonnementsplanene for Adobe Creative Cloud og Adobe 
Document Cloud.  

1.3  "Datamaskin" betyr en virtuell eller fysisk enhet for lagring eller behandling av data, for eksempel servere, stasjonære 
datamaskiner, bærbare datamaskiner, mobile enheter, Internett-tilkoblede enheter og maskinvareprodukter. Når en enhet 
inneholder mer enn ett virtuelt miljø (inkludert virtuelle maskiner og virtuelle prosessorer), regnes hvert virtuelle miljø som 
en egen Datamaskin. 

1.4  "Skrivebordsskrift(er)" betyr skriftene eller skriftfamiliene som vi gjør tilgjengelig for deg via Tjenesten som du kan 
synkronisere til Datamaskinen din og bruke til oppretting av Dokumenter.  

1.5  "Dokument(er)" betyr alle former for elektroniske dokumenter, uansett om de er offentlig distribuerte og bruker 
Skrivebordsskrifter eller ikke, og uansett om de er innebygde eller ikke, inkludert for visning eller for alle som viser eller har 
tilgang til Dokumentet. 

1.6  "Dokumentasjon" betyr de forklarende skriftlige materialene, filene eller annen brukerdokumentasjon som følger med 
det Lisensierte innholdet, eller som er publisert, gjort tilgjengelig eller på annen måte gitt til deg av oss, i tilknytning til din 
bruk av Tjenesten. 

1.7  "Lisensgiver(e)" betyr tredjeparten som lisensierer ethvert Lisensiert innhold til oss som vi gjør tilgjengelig for ditt bruk. 

1.8  "Lisensiert innhold" betyr Skrivebordsskrifter, Marketplace-skrifter, Webskrifter, Webprosjekter, Tjenesten og alle 
Oppdateringer av disse. 

1.9  "Lisensierte skrifter" betyr (A) skriftene eller skriftfamiliene som vi lisensierer til deg via Tjenesten, og som du kan bruke i 
henhold til disse Tilleggsvilkårene; og (B) Marketplace-skrifter. 

1.10   "Marketplace-skrifter" betyr skrifter eller skriftfamilier som er kjøpt separat av deg via Tjenesten og som lisensieres for 
ditt bruk underlagt våre eller våre Lisensgiveres Lisensvilkår for sluttbrukere. 

1.11   "Media" betyr, individuelt og kollektivt, ethvert Dokument eller Nettsted. 

1.12   "Utgiver" betyr individet eller enheten som eier eller kontrollerer innholdet, med unntak av Lisensiert innhold, som vises 
på eller i Media. 

1.13   "Forhandlerplattform" betyr enhver tjeneste som lar kundene eller klientene velge skrifter til nettsteder eller andre 
produkter som tilbys på deres vegne (f.eks. bloggplattformer, profiler i sosiale medier o.l.) 

1.14   "Tjeneste(r)" betyr Adobe Fonts-tjenesten og alle andre tjenester, funksjoner eller innhold som er gjort tilgjengelig fra, 
på eller via Adobe Fonts-tjenesten. 
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1.15   "Oppdateringer" betyr alle oppdateringer, revisjoner, modifikasjoner eller tillegg som kan utføres og distribueres eller 
tilbys av oss til deg når som helst, for å oppgradere, øke eller forbedre Tjenesten, i den utstrekning den ikke blir gitt under 
separate Vilkår. Vi er ikke ansvarlig overfor deg på noen som helst måte for slike endringer. 

1.16   "Nettsted(er)" betyr henholdsvis nettsteder, nettsider eller nettsideinnhold som du designer, utvikler eller lager, som 
publiseres og som innlemmer, bruker og offentlig viser Webskrifter ved hjelp av Tjenesten. 

1.17   "Webskrifter" betyr skrifter eller skriftfamilier som vi gjør tilgjengelig for deg via Tjenesten som du kan bruke til å 
opprette Nettsteder. 

1.18   "Webprosjekt(er)" betyr programvarepakker opprettet av deg via Tjenesten som inneholder dine foretrukne 
innstillinger, Lisensierte skriftvalg og -formater, stilark og annen programvarekode, og alle eventuelle koder som samler og 
identifiserer hver Lisensierte skrift, og som administrerer og sporer Bruk av de Lisensierte skriftene i sammenheng med 
Nettsteder. 
 

2. Grunnleggende vilkår. 

2.1  Adobes abonnementsplaner. Tjenesten inkluderer (A) en gratis Adobe abonnementsplan; og (B) en gebyrbasert (betalt) 
Adobe abonnementsplan, som gir deg tilgang til Lisensierte skrifter for bruk i Mediene dine. Noen betalte Adobe 
abonnementsplaner kan også inkludere en prøveperiode. 

2.2  Oppgradering; Marketplace-skrifter. 

(A) Hvis du abonnerer på en gratis Adobe abonnementsplan, er du innforstått med at noen av de Lisensierte skriftene som er 
tilgjengelig for deg kan på et fremtidig tidspunkt tilbys kun gjennom en betalt Adobe abonnementsplan. Dette kan resultere i 
at du må oppgradere eller endre ditt valg av Adobe abonnementsplan for å fortsette å få tilgang til denne typen Lisensierte 
skrifter. 

(B) Hvis du oppgraderer fra en gratis Adobe abonnementsplan til en betalt Adobe abonnementsplan, vil perioden for den 
kostnadsfrie Adobe abonnementsplanen utløpe når du oppgraderer, og gjeldende avgifter for den nye, betalte Adobe 
abonnementsplanen vil belastes kredittkortet ditt umiddelbart på tidspunktet for oppgraderingen. 

(C) Hvis du nedgraderer den betalte Adobe abonnementsplanen eller avbryter den betalte Adobe abonnementsplanen din, 
blir du automatisk tildelt en gratis Adobe abonnementsplan. Du godkjenner at nedgraderingen kan føre til tap av bestemte 
funksjoner eller en reduksjon i brukskapasiteten, eller bruksbegrensninger knyttet til Kontoen din. Vi er ikke ansvarlig for slike 
tap. Hvis den betalte Adobe abonnementsplanen din endres til en gratis Adobe abonnementsplan, fortsetter du å ha tilgang 
til Marketplace-skriftene du har kjøpt.  
 

3. Dine rettigheter og forpliktelser; Begrensninger og restriksjoner for din bruk av Lisensiert innhold. 

3.1  Din bruk av Lisensierte skrifter. Avhengig av Adobe abonnementsplanen eller Marketplace-skriftene du velger, kan de 
Lisensierte skriftene som er tilgjengelige for ditt bruk variere. Noen Tjenestefunksjoner, funksjonaliteter eller kategorier for 
Lisensierte skrifter som er beskrevet i disse Tilleggsvilkårene, er kanskje ikke tilgjengelige med en gratis Adobe 
abonnementsplan. Ved registrering, tilgang til eller bruk av enhver del av de Lisensierte skriftene, og i samsvar med den 
bestemte Adobe abonnementsplanen du velger (og betaling av avgifter for Adobe abonnementsplaner, hvis aktuelt), gir vi 
deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar, ikke-overførbar, begrenset rett og lisens for tilgang og bruk av de Lisensierte 
skriftene, i og i forbindelse med design og utvikling av Medier i henhold til tillatelsene som tilhører de Lisensierte skriftene på 
Adobe Fonts-nettstedet, og bare så lenge du opprettholder en uavbrutt Adobe abonnementsplan. Lisensen som tildeles i 
avsnitt 3.1 (Din bruk av Lisensierte skrifter) i dette dokumentet er underlagt følgende: 

(A) Skrivebordspublisering.  

Du kan bruke Skrivebordsskrifter til å designe og utvikle Dokumenter, og du kan bygge inn kopier av Skrivebordsskriftene i 
Dokumentet ditt med hensikt om å skrive ut og vise Dokumentet. Skriften må tilhøre en undergruppe som bare inkluderer de 
tegnene som er nødvendige for å vise arbeidet, og Dokumentet må obfuskere eller beskytte den innebygde 
skriftinformasjonen fra bevisst eller utilsiktet oppdagelse eller misbruk. Ingen andre rettigheter for innbygging er underforstått 
eller tillatt gjennom denne lisensen.  

(B) Publisering til nettsted. Hvis de Lisensierte skriftene dine tillater bruk for publisering på nettsted, gjelder følgende: 



Du kan bruke Webskrifter til å designe og utvikle Nettstedene dine, og for å opprette et Webprosjekt til slike formål. Du kan 
referere til eller kode inn en kobling til Webprosjektet i designet til Nettstedet ditt. Ingen annen nettbruk er tillatt. 

3.2  Bruk av Webprosjekter av Bedriften. Hvis du er en Bedriftsbruker, samtykker du til at Webprosjekter i Bedriftsprofilen din 
kontrolleres av Bedriften som er tilknyttet den Bedriftsprofilen, med formål om å overføre disse Webprosjektene til en annen 
Bedriftsbruker. 

3.3  Bruk av Lisensiert innhold av Utgivere som du skaper Nettsteder på vegne av. Utgivere som du skaper Nettsteder på 
vegne av, må abonnere på Tjenesten direkte for å få tilgang til det Lisensierte innholdet. Du kan ikke være vert for 
Webskriftene eller Webprosjektene for Utgiveren eller videreselge Tjenesten til dem. 

3.4  Forpliktelser, begrensninger, restriksjoner og forbudte bruksområder for Lisensiert innhold. 

(A) Kopiering av Dokumentasjon. Du kan lage kopier av Dokumentasjonen, men ikke flere enn det antallet som er rimelig 
nødvendig for din interne referanse i tilknytning til ditt bruk av det Lisensierte innholdet. 

(B) Opprettholdelse av Tilgang til Lisensiert innhold. Pågående tilgang til det Lisensierte innholdet kan kreve en 
vedvarende Internett-tilkobling for å bruke eller aktivere det Lisensierte innholdet, eller for å autorisere, fornye eller bekrefte 
din tilgang til det Lisensierte innholdet. I noen tilfeller er det Lisensierte Innholdet som du designer inn i Media, bare synlig for 
deg og for tredjeparter som har tilgang til eller ser Mediet så lenge du opprettholder en uavbrutt Adobe abonnementsplan 
(inkludert betaling av alle Adobe abonnementsplan-gebyrer, hvis relevant). 

(C) Inkluderte, åpne kildekomponenter. Deler av det Lisensierte innholdet kan bruke eller inneholde åpne 
kildeprogramvarekomponenter og programvare. Din bruk av slikt Lisensiert innhold styres også av vilkårene for enhver åpen 
kildekodelisens som er spesifisert i opphavsrett-filene eller lisensmerknadene som følger med det Lisensierte innholdet. 

(D) Bevare eksisterende varsler. Det Lisensierte innholdet kan leveres til deg med visse proprietære merknader, inkludert 
patent, opphavsrett og varemerker. Du må følge alle slike varsler nøyaktig som angitt (og ikke fjerne eller endre det), slik de 
vises i eller på det Lisensierte innholdet. 

(E) Bruksområder for Lisensiert innhold som ikke er tillatt. Med unntak av det som tillates i henhold til vilkårene for åpne 
kildekodelisenser som gjelder for enkelte open source-komponenter som kan inngå i eller distribueres med det Lisensierte 
innholdet, har du uttrykkelig forbud mot å: 

(1) være vert for det Lisensierte innholdet på din egen server eller et annet alternativ for verting eller vertstjeneste; 

(2) inkludere, bunte, innebygge eller på annen måte distribuere alle typer Lisensiert innhold innenfor dine Medier, eller 
underlisensiere din tilgang til bruk av noen del av det Lisensierte innholdet til en annen person, med unntak av det som er 
beskrevet i avsnitt 3.1 (Din bruk av Lisensierte skrifter) i disse Tilleggsvilkårene; 

(3) tillate eksternt utbytte av de Lisensierte skriftene via dine Medier, eller distribuere enhver del av de Lisensierte skriftene 
på frittstående basis eller på noen annen måte som tillater at en annen person bruker de Lisensierte skriftene til å opprette 
nytt innhold; 

(4) legge til funksjonaliteter, eller på annen måte forandre, endre, tilpasse, oversette, konvertere, modifisere, opprette eller 
lage, eller få laget avledede arbeider av ethvert omfang av de Lisensierte skriftene; 

(5) demontere, dekompilere, omvendt konstruere eller på annen måte forsøke å finne kildekoden til et Webprosjekt eller 
Lisensierte skrifter, eller fjerne, omgå eller på annen måte unnvike eventuelle beskyttende mekanismer for Webprosjekter 
eller Lisensierte skrifter, bortsett fra i den grad gjeldende lovgivning i jurisdiksjonen der du befinner deg spesifikt forbyr slike 
restriksjoner. Du må først be om denne informasjonen fra oss, og vi kan, etter eget skjønn, enten gi deg informasjonen eller 
pålegge rimelige begrensninger, inkludert rimelige avgifter, for ditt bruk av de Lisensierte skriftene for å sikre at vi og våre 
Lisensgiveres Åndsverksrettigheter til det Lisensierte innholdet ivaretas; 

(6) tilordne, gi sikkerhetsinteresse i eller over, eller på annen måte overføre noen del av dine rettigheter til å bruke de 
Lisensierte skriftene; 

(7) forsøke å kopiere, flytte eller fjerne Lisensierte skrifter fra et Webprosjekt, eller fra plasseringene eller mappene på din 
Datamaskin der vi har installert disse Lisensierte skriftene, eller på annen måte forsøke å få tilgang til eller bruke de 
Lisensierte skriftene på annen måte enn ved å abonnere direkte på Tjenesten gjennom midlene vi tilbyr for slike formål; 
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(8) kopiere eller distribuere de Lisensierte skriftene (med unntak av slik det uttrykkelig tillates for Lisensierte skrifter 
innebygd i visse typer Media i henhold til avsnitt 3.1 (A) (Skrivebordspublisering) i disse Tilleggsvilkårene) for bruk i et 
servicebureau-arrangement, slik som med en kommersiell utskriftsleverandør; 

(9) dele tilgang til Skrivebordsskrifter som har blitt synkronisert til Datamaskinen din; 

(10) gjenvinne, fremstille eller fange glyfer, helt eller delvis, som skal distribueres eller selges som en skrift eller et typesetting-
system; 

(11) være vært for Webskrifter eller Web-prosjekter for dine egne kunder eller klienter, eller videreselge Tjenesten til dem; og 

(12) bruke noen del av det Lisensierte innholdet på en Plattform for videresalg uten en skriftlig tillatelse fra oss. 

(F) Overholdelse av disse Tilleggsvilkårene. Med rimelig varsel kan vi be om rapporter som er relevante for din 
overholdelse av disse Tilleggsvilkårene, og du godtar å gi oss slike rapporter innen tretti (30) dager etter mottatt forespørsel 
fra oss. 
 

4. Andre rettigheter og forpliktelser. 

4.1  Støtte. Teknisk støtte gis bare til kunder med betalt Adobe Abonnementsplan. For å kunne gi teknisk støtte, kan det 
hende at vi trenger å kommunisere med deg eller dine ansatte og be om tilgang til systemene eller nettverkene dine. Dersom 
du ikke samarbeider med oss om dette, kan det begrense omfanget av støtten vi kan gi deg. 

4.2  Opphør. 

(A) Du anerkjenner og godtar at vi skaffer noe Lisensiert innhold fra Innholdslisensierere som eier eller har rett til å lisensiere 
denne typen Lisensiert innhold. Din rett til å lisensiere og bruke dette Lisensierte innholdet, og til å innlemme det i Media, er 
avhengig av den fortsatte håndhevelsen av eventuelle avtaler mellom oss og våre Lisensierere. Hvis de relevante avtalene 
mellom oss og våre Lisensierere opphører, vil du fortsatt kunne bruke det Lisensierte innholdet i dine Medier, med mindre vi 
gir deg et varsel om oppsigelse. Vi vil forsøke å gi deg varsel i rimelig tid før en slik oppsigelse. 

(B) Vi kan, etter eget skjønn, midlertidig eller permanent avbryte Kontoen din hvis vi oppdager forekomster av misbruk, 
overdrevent hyppige forespørsler til Tjenesten eller annen overdreven bruk av Tjenesten. 

(C) Ethvert forsøk på å forstyrre driften av Lisensiert innhold på noen måte, kan bære strafferett og kan bli gjenstand for 
etterforskning og rettsforfølgelse. 

4.3  Refusjoner. Vi refunderer ikke kanselleringer, nedgraderinger eller andre endringer som gjøres for dine kjøp av 
Marketplace-skrifter. 

4.4  Effekt av opphør eller avbestilling. 

(A) Ved opphør av Kontoen din, enten av deg eller av oss grunnet ditt brudd på disse Tilleggsvilkårene, kan vi stenge 
Kontoen din uten videre varsel. 

(B) Opphør eller kansellering av Kontoen din kan resultere i umiddelbar deaktivering eller sletting av Kontoen din, samt tap 
og sletting av alt Innhold på Kontoen din, inkludert hele Tjenestekonfigurasjonen og nettsteddesigndataen din. Når denne 
informasjonen er slettet, kan den ikke gjenopprettes eller hentes. 

4.5  Personvern. For informasjon om personvernpraksiser for Adobe Fonts, kan du se 
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 
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