
Tilleggsvilkår for bedrifter 
 
Publisert 16. mars 2020. Gjelder fra 16. april 2020.  Erstatter alle tidligere versjoner. 

 

Disse Tilleggsvilkårene gjelder bare for deg hvis du er en Bedrift, slik det defineres i de Generelle vilkårene. Disse 
Tilleggsvilkårene er innlemmet via referanse i Adobes generelle vilkår for bruk ("Generelle vilkår") som ligger på 
www.adobe.com/go/terms. Andre Tilleggsvilkår som er innlemmet via referanse i de Generelle vilkårene, kan også regulere 
din bruk av Tjenestene og Programvaren. Begreper med stor forbokstav som ikke er definert her, har samme betydning som 
definert i de Generelle vilkårene. 
 

1. Definisjoner. 

1.1 "Administrator" betyr en administrator som administrerer Tjenester og Programvare for Bedriftsbrukere innad i 
Bedriften din. 

1.2 "Admin Console" betyr brukergrensesnittet for administrering av programmet som lar Administratorer administrere 
Tjenestene og Programvaren til Bedriften. 

 
2. Administrator og Admin Console.  

2.1 Administratoren administrerer Rettighetene til alle Bedriftsbrukerne. Personen som godtar Vilkårene på dine vegne, 
blir tildelt rollen som den første Administratoren. En Administrator kan oppnevne andre Bedriftsbrukere til å bli 
Administratorer etter behov. Minst én Administrator må være tilordnet for å administrere Admin Console. Du autoriserer 
enhver Administrator til å handle på dine vegne, og du er ansvarlig for deres handlinger og utelatelser.  

2.2 Administratorer har viktige rettigheter og kontroll over Rettighetene dine, Bedriftsbrukernes Innhold og 
Bedriftsprofiler. I Admin Console administrerer hver Administrator Rettigheter, kan legge til og fjerne Bedriftsbrukere, få 
tilgang til profilene til Bedriftsbrukere og vise kontoinformasjon for Bedriftsbrukere. Adobe kan gi Administratorers 
personlige informasjon til Bedriftsbrukerne dine. 

2.3 Enhver Bedriftsbruker som får tilgang til Admin Console via en Administrator, kan motta Programvare og Tjenester, selv 
uten at de har blitt tildelt et abonnement eller en lisens fra Administratoren. Admin Console regnes som en del av 
Tjenestene, og bare Administratorer har tilgang til Admin Console.  
 

3. Bedriftsbrukere. Du må sørge for at Bedriftsbrukerne dine overholder disse Vilkårene. Du er ansvarlig for handlingene 

til Bedriftsbrukerne dine; inkludert betaling og bestillinger de måtte legge inn. Du er også ansvarlig for Innholdet og 

Bedriftsprofilene til Bedriftsbrukerne dine. Du må sørge for at alle Bedriftsbrukere holder alle ID-er og passord skult. Adobe 

kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for Bedriftsbrukernes valg for lagring av Innhold. 

 

4. Lisensoverføring. Du kan overføre en lisens fra en Bedriftsbruker til en annen Bedriftsbruker uten at det krever kjøp av 
en ytterligere lisens, forutsatt at, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt av oss, tilordnede lisenser ikke blir utrullert på 
nytt i noen delt lisens eller lignende utrulleringsmodell (inkludert, men ikke begrenset til, flytende, leid, generisk bruker 
eller utrullering av forskyvningslisens). Vi samler beregninger på antall lisenser utrullert og utrullert på nytt til 
Bedriftsbrukere. 
 

5. E-postdomene. Hvis du er pålagt å identifisere et domene for driften av Tjenestene, kan vi kreve en bekreftelse på at 
du eier eller kontrollerer dette domenet. Hvis du ikke eier eller kontrollerer domenet du angir, har vi ingen forpliktelser til å 
gi deg Tjenestene. 
 

6. Støtte. Hvis du kjøpte Enterprise-Tjenester og Programvare gjennom et Adobe-kjøpeprogram, finner du informasjon 
om kundestøtte her: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html. 
 

http://www.adobe.com/go/terms
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html


7. Bruksinformasjon for program. Bedriftsbrukerne dine har muligheten til å dele informasjon med oss om hvordan de 
bruker programmene våre. Informasjonen er knyttet til Bedriftsbrukerens Adobe-konto og tillater oss å gi Bedriftsbrukerne 
en mer personlig opplevelse, og hjelper oss med å forbedre produktkvaliteten og funksjonene. Se våre Retningslinjer for 
personvern for mer informasjon, inkludert hvordan Bedriftsbrukere kan endre innstillingene sine. 
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