
 

Tilleggsvilkår for Programvare 

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

Disse Tilleggsvilkårene styrer din bruk av Programvaren 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 
samlet til som "Vilkår"). Begreper med stor forbokstav som ikke er definert her, har samme betydning som definert i de 
Generelle vilkårene. 

1. Bruk av Programvare. 

1.1. Abonnementsbasert programvarelisens. Hvis vi gir deg Programvaren som en del av abonnementet ditt, og da med 
forbehold om at du overholder Vilkårene, gir vi deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke Programvaren: (A) så 
lenge abonnementet ditt er gyldig; (B) i overensstemmelse med det totale antallet kjøpte lisenser; og (C) i henhold til 
Vilkårene og dokumentasjonen som følger med Programvaren. Abonnementet lar deg aktivere Programvaren på opptil to 
enheter (eller virtuelle maskiner) om gangen, men du kan ikke bruke Programvaren på de to enhetene samtidig.  

1.2. Enhetsbasert programvarelisens. Hvis du har kjøpt en programvarelisens basert på antall enheter eller virtuelle 
maskiner, gjelder følgende: 

(A) Lisens. Med forbehold om at du overholder Vilkårene, gir vi deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke 
Programvaren: (1) under lisensperioden; (2) innenfor lisensområdet; og (3) i samsvar med Vilkårene og dokumentasjonen 
som følger med Programvaren. Antallet lisensinstallasjoner kan ikke overstige det totale antallet lisenser du har kjøpt for 
Programvaren. 

(B) Distribusjon fra en server. Hvis det uttrykkelig tillates av Adobe, kan du, for å direkte støtte ditt gunstige 
forretningsformål, kopiere et bilde av Programvaren til en datamaskin i Intranettet ditt utelukkende i den hensikt om å 
legge til rette for nedlasting og installering av Programvaren på datamaskiner gjennom bruken av kommandoer, data eller 
instrukser fra en datamaskin tilkoblet i det samme Intranettet. Imidlertid kan ikke antallet lisensinstallasjoner overstige det 
totale antallet Programvarelisenser du har kjøpt. "Intranett" betyr et privat, proprietært datanettverk tilgjengelig for deg og 
dine autoriserte ansatte og entreprenører. Intranett omfatter ikke deler av Internett, nettverkssamfunn som er åpne for 
leverandører, selgere eller tjenesteleverandører, eller nettverkssamfunn som er åpne for offentligheten (for eksempel 
medlemskaps- eller abonnementsbaserte grupper, foreninger og lignende organisasjoner).    

1.3. Restriksjoner og krav. 

(A) Proprietære merknader. Du må sørge for at enhver tillatt kopi av Programvaren som du lager, inneholder den samme 
opphavsretten og andre proprietære merknader som vises på eller i Programvaren. 

(B) Restriksjoner. Med mindre det er tillatt i Vilkårene, kan du ikke: 

(1) være vert for eller streame Programvaren;  

(2) tillate at tredjeparter får tilgang til Programvaren eksternt; 

(3) omgå teknologiske tiltak som har til hensikt å kontrollere tilgangen til Programvaren;  

(4) utvikle, distribuere eller bruke produkter som omgår de teknologiske tiltakene for Programvaren; eller 

(5) leie ut, lease, selge, underlisensiere, tildele eller overføre noen del av Programvaren eller dine rettigheter i 
Programvaren, med unntak av at hvis du kjøper Creative Cloud for utdanning (utrullert via lisensiering for navngitte 
brukere) eller Creative Cloud for teams, kan du tildele lisensplasser i henhold til gjeldende dokumentasjon.  

1.4. Regionale lisensieringskrav. Hvis du kjøper en Programvarelisens, kan du ikke installere eller utrullere Programvaren 
utenfor landet der du kjøpte lisensen, med mindre annet er tillatt under et volumlisensieringsprogram som du har inngått 
en avtale med oss for. Hvis du bor i EØS-området, betyr ordet "land" EØS-området. Vi kan si opp lisensen som er gitt her, 
suspendere abonnementet ditt eller begrense tilgangen til Tjenestene dersom vi avgjør at du bruker Programvaren eller 
Tjenestene i strid med dette avsnittet. 
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1.5. Aktivering og validering. Programvaren kan kreve at du gjør visse tiltak for å aktivere Programvaren eller validere 
abonnementet ditt. Unnlatelse av å aktivere eller registrere Programvaren, manglende validering av abonnementet eller vår 
fastsettelse av usaklig eller uautorisert bruk av Programvaren kan føre til redusert funksjonalitet, inoperativ Programvare 
eller oppsigelse eller suspendering av abonnementet. For informasjon om aktivering, se: 
http://www.adobe.com/go/activation.  

1.6. Oppdateringer. Programvaren kan automatisk laste ned og installere oppdateringer fra Adobe fra tid til annen. Disse 
oppdateringene kan være i form av feilrettinger, nye funksjoner eller nye versjoner. Du godtar å motta slike oppdateringer 
fra Adobe som en del av din bruk av Programvaren. 

2. Spesifikke programvarevilkår. Dette avsnittet gjelder for spesifikk Programvare og komponenter. Hvis det er konflikt 
mellom dette avsnittet og andre avsnitt, gjelder dette avsnittet i forhold til den aktuelle Programvaren eller komponentene. 

2.1. Skrift-programvare. Hvis Programvaren inneholder skrift-programvare (med unntak av skrifter tilgjengelig via Adobe 
Fonts-tjenesten, som styres av Tilleggsvilkår for Adobe Fonts-tjenesten: http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms), 
gjelder avsnitt 2.1 (Skrift-programvare) i dette dokumentet. 

(A) Du kan gi skrift(er) du har brukt i en bestemt fil til en kommersiell skriver eller et annet tjenestebyrå, og tjenestebyrået 
kan bruke skriften(e) til å behandle den filen, forutsatt at tjenestebyrået har en gyldig lisens til å bruke den aktuelle 
programvaren for skriften. 

(B) Du kan legge inn kopier av skrift-programvaren i elektroniske dokumenter med det formål om å skrive ut og vise 
dokumentene. Ingen andre rettigheter for innbygging er underforstått eller tillatt gjennom denne lisensen. 

(C) Som et unntak fra ovenstående, er skrifter oppført på http://www.adobe.com/go/restricted_fonts bare inkludert med 
Programvaren med hensikt om å bruke Programvaren. De oppførte skriftene er ikke lisensiert under disse Tilleggsvilkårene. 
Du skal ikke kopiere, flytte, aktivere eller bruke, eller la et skriftadministrasjonsverktøy kopiere, flytte, aktivere eller bruke 
de oppførte skriftene i eller med enhver programvareapplikasjon, program eller fil annet enn Programvaren. 

(D) Noen skrifter som distribueres av Adobe sammen med Programvaren kan være skrifter med åpen kildekode. Din bruk 
av disse skriftene med åpen kildekode styres av de gjeldende lisensbetingelsene som er tilgjengelige på 
http://www.adobe.com/go/font_licensing. 

2.2. After Effects Render-motor. Hvis Programvaren inneholder fullversjonen av Adobe After Effects, kan det hende du må 
installere et ubegrenset antall Render-motorer på datamaskiner i Intranettet ditt dersom minst én datamaskin på Intranettet 
har fullversjonen av Adobe After Effects-programvaren installert. Begrepet "Render-motor" betyr en installerbar del av 
Programvaren som gjør det mulig å gjengi After Effects-prosjekter, men som ikke inkluderer det komplette After Effects-
brukergrensesnittet. 

2.3. Acrobat. Hvis du installerer Programvaren i forbindelse med et kjøp av Acrobat, Document Cloud, eller visse funksjoner 
eller tjenester knyttet til disse produktene, gjelder avsnitt 2.3 (Acrobat) i dette dokumentet. 

(A) Nøkler. Programvaren kan inneholde aktiveringsteknologi som gjør at du kan aktivere PDF-dokumenter med bestemte 
funksjoner ved bruk av en digital referanse som finnes i Programvaren ("Nøkkelen"). Du må aldri få tilgang til, forsøke å få 
tilgang til, omgå, kontrollere, deaktivere, fjerne, bruke eller distribuere Nøkkelen til noe formål. 

(B) Digitale sertifikater. Digitale sertifikater kan utstedes av tredjeparts sertifiseringsmyndigheter (inkludert leverandører 
av Adobe Certified Document Services og leverandører fra Adobe Approved Trust List) (samlet, 
"Sertifiseringsmyndigheter"), eller kan være selvsignert. Du og Sertifiseringsmyndighetene er ansvarlige for kjøp, bruk og 
tillit til digitale sertifikater. Du er eneansvarlig for å avgjøre om du skal stole på et sertifikat eller ikke. Med mindre en 
separat skriftlig garanti er gitt til deg av en Sertifiseringsmyndighet, er bruk av digitale sertifikater på din egen risiko. Du 
vil beskytte Adobe fra alle forpliktelser, tap, handlinger, skader eller krav (inkludert alle rimelige utgifter, kostnader og 
advokathonorarer) som oppstår som følge av eller relatert til din bruk av, eller avhengig av, ethvert digitalt sertifikat eller 
Sertifiseringsmyndighet. 

2.4. Adobe Runtime. En "Adobe Runtime" er Programvare som inneholder Adobe AIR, Adobe Flash Player eller Shockwave 
Player og inneholder en kjøretid-fil i en utviklerapplikasjon. 
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(A) Restriksjoner for Adobe Runtime. Du må ikke bruke Adobe Runtime på en hvilken som helst ikke-PC-enhet eller med 
en innebygd eller enhetsversjon av et hvilket som helst operativsystem. For å unngå tvil, og kun som et eksempel, kan du 
ikke bruke en Adobe Runtime på en hvilken som helst (1) mobilenhet, TV-mottaker, håndholdt enhet, telefon, spillkonsoll, 
TV, DVD-spiller, mediesenter, elektronisk reklametavle eller annen digital skilting, Internett-apparater eller andre Internett-
tilkoblede enheter, PDA, medisinsk utstyr, ATM, telematisk enhet, spillmaskin, hjemmeautomatiseringssystem, kiosk, 
fjernkontrollenhet eller annen forbrukerelektronikkenhet; (2) operatørbasert mobil-, kabel-, satellitt- eller fjernsynssystem; 
eller (3) annen lukket systemanordning. Mer informasjon om lisensiering av Adobe Runtimes er tilgjengelig på 
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html (Adobe Flash Player), 
https://www.adobe.com/products/air/faq.html (Adobe AIR) og https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-of-
life-faq.html (Adobe Shockwave). 

(B) Distribuering av Adobe Runtime. Du kan ikke distribuere en Adobe Runtime unntatt som en fullt integrert del av en 
Utviklerapplikasjon som er opprettet ved hjelp av Programvaren, inkludert verktøyene som følger med Programvaren. For 
eksempel kan du ikke distribuere en Adobe Runtime som en del av en applikasjon som er pakket for å kjøre på 
operativsystemene iOS eller Android. Distribusjon av den resulterende utdatafilen eller Utviklerapplikasjonen på en ikke-PC-
enhet krever at du mottar lisenser som kan være gjenstand for tilleggsavgifter, og det er ditt eget ansvar å innhente slike 
lisenser for ikke-PC-enheter og betale gjeldende avgifter; vi gir ikke lisens til at tredjepartsteknologier kjører 
utviklerprogrammer eller utdatafiler på ikke-PC-enheter under Vilkårene. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i 
dette avsnittet, kan du ikke distribuere en Adobe Runtime. 

2.5. Adobe Presenter. Hvis Programvaren inneholder Adobe Presenter og du installerer eller bruker Adobe Connect-
tillegget med Programvaren, må du installere eller bruke Adobe Connect-tillegget utelukkende på en datamaskin, og du kan 
ikke installere eller bruke Adobe Connect-tillegget på et hvilket som helst ikke-PC-produkt, inkludert, men ikke begrenset til, 
en nettverksenhet, TV-mottaker, håndholdt enhet, telefon eller nettbrett-enhet. Videre kan du bare bruke delen av 
Programvaren som er innebygd i en presentasjon, informasjon eller innhold opprettet og generert ved hjelp av 
Programvaren (Adobe Presenter Run-Time) sammen med presentasjonen, informasjonen eller innholdet der det er 
innebygd. Du skal ikke bruke, og må sørge for at alle lisensholdere til presentasjonen, informasjonen eller innholdet ikke 
bruker, Adobe Presenter Run-Time på annet vis enn som innebygd i presentasjonen, informasjonen eller innholdet. I tillegg 
må du sørge for at alle lisensholdere til presentasjonen, informasjonen eller innholdet, ikke modifiserer, omvendt 
konstruerer eller dekompilerer Adobe Presenter Run-Time. 

2.6. Adobe Media Encoder. Du kan installere Adobe Media Encoder ("AME") på en datamaskin innen Intranettet ditt 
utelukkende for koding, dekoding eller transkoding av prosjekter opprettet av lisensierte forekomster av Programvaren som 
kjører på andre datamaskiner i Intranettet ditt, forutsatt at antallet installasjoner av AME ikke overstiger det totale antallet 
lisenser du har kjøpt for Programvaren. Du kan ikke bruke Intranett-installasjonen av AME for å tilby, bruke eller tillate 
bruken av AME (A) med annen programvare enn Programvaren; eller (B) for operasjoner som ikke igangsettes av en 
individuell bruker, med unntak av at du kan automatisere operasjonen som starter prosessen for koding, dekoding og 
transkoding av prosjekter ved hjelp av AME innad i Intranettet ditt. 

2.7. Illustrator. Du kan ikke gi tilgang til Illustrator via Internett, inkludert, uten begrensninger, gjennom web hosting, 
streaming eller andre lignende tjenester. Under ingen omstendigheter skal våre leverandører og lisensgivere stå ansvarlige 
for indirekte eller spesielle skader eller følgeskader som oppstår som følge av din bruk av Illustrator, uavhengig av om 
Adobe, dets leverandører eller dets lisensgivere har blitt informert om muligheten for slike skader.  

(A)  Autodesk. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903 ("Autodesk") er en tredjepartsmottaker 
av disse Vilkårene, og visse bestemmelser er laget uttrykkelig til fordel for Autodesk og kan håndheves av Autodesk i tillegg 
til Adobe. 

3. Jurisdiksjonsspesifikke vilkår. Dette avsnittet gjelder for bestemte jurisdiksjoner. Hvis det er konflikt mellom dette 
avsnittet og andre avsnitt, styrer dette avsnittet i forhold til den aktuelle jurisdiksjonen. 

3.1. New Zealand. For forbrukere i New Zealand som mottar Programvaren for personlig, hjemme- eller husholdningsbruk 
(ikke forretningsformål), er disse Vilkårene underlagt Consumer Guarantees Act. 

3.2. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.  

(A) Garanti. Hvis du har mottatt Programvaren i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), du vanligvis bor i 
EØS og du er en forbruker (det vil si at din bruk av Programvaren er for personlige, ikke-forretningsmessige formål), gjelder 
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garantiperioden med hensyn til Programvaren ut varigheten av abonnementet ditt. Hele vårt ansvar i forbindelse med 
garantikrav, og ditt eneste og eksklusive rettsmiddel under enhver garanti, vil være begrenset til enten, etter vårt valg, 
støtte eller erstatning av Programvaren som gir anledning til garantikrav; eller, hvis støtte eller utskifting ikke er praktisk 
gjennomførbart, refusjon av forhåndsbetalt og ubrukt abonnementsavgift i forhold til den spesifikke Programvaren. Selv om 
Vilkårene gjelder for eventuelle erstatningskrav du gjør med hensyn til din bruk av Programvaren, vil vi være ansvarlige for 
direkte tap som er rimelig forutsigbare i tilfelle vårt brudd på Vilkårene. Du bør gjøre alle rimelige tiltak for å unngå og 
redusere skader, spesielt ved å lage sikkerhetskopier av Programvaren og datamaskinens data. 

4. Tredjepartsmerknader. 

4.1. Programvare fra tredjepart. Programvaren kan inneholde programvare fra en tredjepart, som kan være underlagt 
gjeldende vilkår og betingelser for programvare for tredjepart, som er tilgjengelig på http://www.adobe.com/go/thirdparty. 

4.2. AVC-DISTRIBUSJON. Den følgende merknaden gjelder for Programvare som inneholder funksjonalitet for AVC-import 
og -eksport: DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJE-LISENSEN FOR PERSONLIG, IKKE-
KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR Å (a) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") 
OG/ELLER (b) AVKODE AVC-VIDEO SOM VAR KODET AV EN FORBRUKER TIL EN PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET 
OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEO-LEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LISENS ER 
GITT ELLER UNDERFORSTÅTT FOR NOEN ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN HENTES FRA MPEG LA, L.L.CL SEE 
http://www.adobe.com/go/mpegla. 

5. Vilkår for applikasjonsplattform. 

5.1. Apple. Hvis Programvaren er lastet ned fra Apple iTunes Store, bekrefter og godtar du at Apple ikke har noen 
forpliktelse til å levere vedlikeholds- eller støttetjenester for Programvaren. I den utstrekning Programvaren ikke overholder 
en gjeldende garanti, kan du varsle Apple, og Apple vil refundere kjøpesummen for Programvaren til deg. Apple vil, i den 
grad loven tillater det, ikke ha noen annen garantiforpliktelse med hensyn til Programvaren. 

5.2. Microsoft. Hvis Programvaren er lastet ned fra Microsoft Store, bekrefter og godtar du at Microsoft, dets 
enhetsprodusenter og dets nettverksoperatører ikke har noen forpliktelse til å levere vedlikeholds- eller støttetjenester for 
Programvaren. 
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