Ytterligare villkor för Adobe Fonts-tjänsten
Publicerad 16 mars 2020. Gäller från och med 16 april 2020. Ersätter alla tidigare versioner.
Dessa Ytterligare villkor reglerar din användning av tjänsten Adobe Fonts och införlivas genom hänvisning i Adobes allmänna
användningsvillkor (”Allmänna villkor”) som finns på www.adobe.com/go/terms (dessa Ytterligare villkor och de Allmänna
villkoren benämns gemensamt som ”Villkor”). Termer med inledande versal som inte definieras här har den innebörd som
anges i de Allmänna villkoren. Hänvisningar till "Tjänster" i dessa Ytterligare villkor är enligt definitionen i avsnitt 1.14
(Tjänster).
1.

Definitioner.

1.1 "Konto" avser det konto (inklusive eventuellt Adobe ID och användarprofil) som du skapar när du för första gången
registrerar dig för Tjänsten, inklusive eventuella unika nycklar eller ID:n som Adobe förser dig med eller som på annat sätt
används för att koppla dig till ditt konto.
1.2 "Adobe-prenumerationsplan(er)" avser det kostnadsfria eller betalda medlemskaps- eller prenumerationserbjudandet
från Adobe, inklusive men inte begränsat till prenumerationsplanerna Adobe Creative Cloud och Adobe Document Cloud.
1.3 "Dator" avser en virtuell eller fysisk enhet för lagring och behandling av data, till exempel servrar, stationära datorer,
bärbara datorer, mobila enheter, internetanslutna enheter och maskinvaruprodukter. I de fall en enhet innehåller fler än en
virtuell miljö (däribland virtuella datorer och virtuella processorer) räknas varje virtuell miljö som en separat Dator.
1.4 "Datorteckensnitt" avser de teckensnitt eller teckensnittsfamiljer som vi gör tillgängliga för dig via Tjänsten och som du
kan synkronisera till din Dator för skapande av Dokument.
1.5 "Dokument" avser alla typer av elektroniska dokument, oavsett om de publiceras offentligt eller inte, som använder
Datorteckensnitt, oavsett om de är inbäddade eller inte, inklusive för visning eller för någon som visar eller har åtkomst till
Dokumentet.
1.6 "Dokumentation" avser det skriftliga beskrivande materialet, filer eller annan användardokumentation som medföljer det
Licensierade innehållet, eller som publiceras, tillgängliggörs eller på annat sätt tillhandahålls dig av Adobe i samband med
din användning av Tjänsten.
1.7 "Licensgivare" avser den tredje part som ger licens till Adobe för det Licensierade innehåll som Adobe gör tillgängligt för
dig att använda.
1.8 "Licensierat innehåll" avser de Datorteckensnitt, Marketplace-teckensnitt, Webbteckensnitt, Webbprojekt, Tjänsten och
alla därtill hörande Uppdateringar.
1.9 "Licensierade teckensnitt" avser (A) de teckensnitt eller teckensnittsfamiljer som Adobe ger dig licens för via Tjänsten för
din användning i enlighet med dessa Ytterligare villkor och (B) Marketplace-teckensnitten.
1.10 "Marketplace-teckensnitt" avser de teckensnitt och teckensnittsfamiljer som köps separat av dig via Tjänsten och som
licensieras för din användning i enlighet med våra eller vår Licensgivares licensvillkor för slutanvändare.
1.11 "Media" avser, individuellt och samlat, alla Dokument eller Webbplatser.
1.12 "Utgivare" avser den individ eller enhet som äger eller kontrollerar innehållet som visas på eller i Media, med undantag
för Licensierat innehåll.
1.13 "Återförsäljarplattform" avser alla tjänster som låter kunderna eller klienterna välja teckensnitt för webbplatser eller
andra produkter som den tillhandahåller på deras vägnar (t.ex. bloggplattformar och sociala nätverksprofiler).
1.14 "Tjänst(er)" avser Adobe Fonts-tjänsten samt alla övriga tjänster, funktioner och innehåll som görs tillgängligt från, i eller
via Adobe Fonts-tjänsten.
1.15 "Uppdateringar" avser eventuella uppdateringar, revisioner, modifikationer eller tillägg som när som helst kan komma
att göras och implementeras eller tillhandahållas av Adobe till dig för att uppgradera, utöka eller förbättra Tjänsten, i den

utsträckning dessa inte tillhandahållits via ett separat avtal. Adobe kan inte på något sätt hållas ansvarigt för sådana
ändringar.
1.16 "Webbplats(er)" avser såväl webbplatser som webbsidor och webbsidesinnehåll som du utformar, utvecklar eller skapar,
och som har publicerats samt integrerar, tillgår och offentligt visar Webbteckensnitt med hjälp av Tjänsten.
1.17 "Webbteckensnitt" avser de teckensnitt eller teckensnittsfamiljer som görs tillgängliga för dig via Tjänsten och som du
kan använda för att skapa Webbplatser.
1.18 "Webbprojekt" avser det programvarupaket som skapats av dig via Tjänsten och som omfattar dina önskade
inställningar, val av Licensierade teckensnitt samt format, formatmallar och annan programvarukod samt all annan kod som
kapslar in och identifierar ett Licensierat teckensnitt och som hanterar och spårar användning av Licensierade teckensnitt i
samband med Webbplatser.
2.

Basvillkor.

2.1 Adobes prenumerationsplaner. Tjänsten omfattar (A) en kostnadsfri Adobe-prenumerationsplan och (B) en
avgiftsbaserad (betald) Adobe-prenumerationsplan som ger dig åtkomst till Licensierade teckensnitt för användning i dina
Medier. Vissa betalda Adobe-prenumerationsplaner kan även innehålla en avgiftsfri utvärderingsperiod.
2.2 Uppgradering, Marketplace-teckensnitt.
(A) Om du har en avgiftsfri Adobe-prenumerationsplan är du införstådd med att vissa Licensierade teckensnitt som du har
tillgång till, vid något tillfälle i framtiden, kan komma att endast erbjudas under en betald Adobe-prenumerationsplan. Därför
kan du bli tvungen att uppgradera eller ändra din Adobe-prenumerationsplan för att få fortsatt åtkomst till sådana
Licensierade teckensnitt.
(B) Om du uppgraderar från en kostnadsfri Adobe-prenumerationsplan till en betald Adobe-prenumerationsplan upphör
den kostnadsfria Adobe-prenumerationsplanen när du uppgraderar, och den aktuella avgiften för den nya betalda Adobeprenumerationsplanen debiteras ditt kreditkort omgående vid tidpunkten för uppgraderingen.
(C) Om du nedgraderar din betalda Adobe-prenumerationsplan eller avbryter din betalda Adobe-prenumerationsplan
tilldelas du automatiskt en kostnadsfri Adobe-prenumerationsplan. Du accepterar att det kan leda till att vissa funktioner blir
otillgängliga, eller till en minskning av användningskapaciteten eller av de användningsgränser som gäller för ditt Konto. Vi är
inte ansvariga för sådan förlust. Om din betalda Adobe-prenumerationsplan ändras till en kostnadsfri Adobeprenumerationsplan, har du fortsatt tillgång till de Marketplace-teckensnitt du har köpt.
3.

Dina rättigheter och skyldigheter samt restriktioner och begränsningar för din användning av Licensierat innehåll.

3.1 Din användning av Licensierade teckensnitt. Beroende på vilken Adobe-prenumerationsplan eller vilka Marketplaceteckensnitt du väljer kan de Licensierade teckensnitt som görs tillgängliga för dig variera. Vissa av Tjänstens funktioner,
funktionalitet eller kategorier av Licensierade teckensnitt som beskrivs i dessa Ytterligare villkor är kanske inte tillgängliga i en
kostnadsfri Adobe-prenumerationsplan. I samband med registrering, åtkomst till eller användning av någon del av de
Licensierade teckensnitten, och i enlighet med ditt val av Adobe-prenumerationsplan (och eventuell betalning av tillämpliga
avgifter för Adobe-prenumerationsplaner), beviljar Adobe dig härmed den icke-exklusiva, icke-överlåtbara, icke-överförbara
och begränsade rätten och licensen att få tillgång till och använda de Licensierade teckensnitten för och i samband med
utformning och utveckling av Media, enligt tillåtelser som tilldelas de Licensierade teckensnitten på Adobe Fontswebbplatsen, och endast så länge du utan avbrott har en Adobe-prenumerationsplan. Licensen som beviljas i detta avsnitt 3.1
(Din användning av Licensierade teckensnitt) omfattas av följande:
(A) Desktop Publishing (DTP).
Du får använda Datorteckensnitt för att utforma och utveckla Dokument och du får bädda in kopior av Datorteckensnitt i ditt
Dokument i syfte att skriva ut och visa dokumentet. Teckensnittet måste extraheras och endast innehålla de tecken som krävs
för att visa arbetet, och det Dokumentet måste förhindra eller skydda dess inbäddade teckensnittsdata från avsiktlig eller
oavsiktlig identifiering eller missbruk. Ingen annan rätt till lagring eller inbäddning underförstås eller tillåts enligt denna licens.
(B) Webbplatspublicering. Följande gäller om dina Licensierade teckensnitt är tillåtna att användas för
webbplatspublicering:

Du kan använda Webbteckensnitt för att utforma och utveckla dina Webbplatser och skapa ett Webbprojekt för sådana
ändamål. Du kan hänvisa till eller koda en länk till Webbprojektet i utformningen av din Webbplats. Ingen annan
webbanvändning är tillåten.
3.2 Företagets användning av Webbprojekt. Om du är en Företagsanvändare, godkänner du att Webbprojekt i din
Företagsprofil kommer att kontrolleras av det Företag som är associerat med den Företagsprofilen i syfte att överföra sådana
Webbprojekt till en annan Företagsanvändare.
3.3 Användning av Licensierat innehåll av de Utgivare för vars räkning du skapar Webbplatser. Utgivare för vars räkning
du skapar Webbplatser måste prenumerera på Tjänsten direkt för att ha åtkomst till det Licensierade innehållet. Du får inte
vara värd åt Utgivarens Webbteckensnitt eller Webbprojekt och får inte heller sälja Tjänsten vidare till dem.
3.4 Skyldigheter, begränsningar, restriktioner och förbjuden användning av Licensierat innehåll.
(A) Kopior av Dokumentation. Du får göra kopior av Dokumentationen, men inte fler än vad som skäligen behövs för din
interna referensanvändning i samband med din användning av Licensierat innehåll.
(B) Fortsatt åtkomst till Licensierat innehåll. Fortlöpande åtkomst till Licensierat innehåll kan kräva periodisk
internetanslutning för att använda eller aktivera det Licensierade innehållet, eller för att auktorisera, förnya eller validera din
åtkomst till det Licensierade innehållet. I vissa fall kommer det Licensierade innehåll som du införlivar i Media att endast vara
synligt för dig och tredje parter som har tillgång till eller visar dessa Media, så länge du upprätthåller en oavbruten Adobeprenumerationsplan (inklusive betalning av alla tillämpliga avgifter för Adobe-prenumerationsplaner).
(C) Inkluderade komponenter med öppen källkod. Delar av det Licensierade innehållet kan använda eller innehålla
programvarukomponenter och programvaror som bygger på öppen källkod. Din användning av sådant Licensierat innehåll
kommer dessutom att regleras av villkoren i eventuella licenser för öppen källkod som redovisas i copyright-filer eller
licensmeddelanden som medföljer det Licensierade innehållet.
(D) Bevara befintliga meddelanden. Det Licensierade innehållet kan komma att tillhandahållas dig tillsammans med vissa
äganderättsmeddelanden, inklusive meddelanden om patent, upphovsrätter och registrerade varumärken. Du måste återge
dessa äganderättsmeddelanden på exakt det sätt som de visas (utan att ta bort eller ändra) i eller på det Licensierade
innehållet.
(E) Förbjuden användning av Licensierat innehåll. Med undantag för det som kan vara tillåtet enligt eventuella
licensvillkor för öppen källkod gällande vissa komponenter som bygger på öppen källkod, och som kan vara inkluderade i
eller distribueras med det Licensierade innehållet, förbjuds du uttryckligen att
(1) vara värd för det Licensierade innehållet på din egen server eller andra interna alternativ eller tjänster,
(2) inkludera, paketera, bädda in eller på annat sätt distribuera Licensierat innehåll i dina Media, eller vidarelicensiera din
åtkomst, som möjliggör användning av någon del av det Licensierade innehållet, till någon annan, med undantag för det som
anges i avsnitt 3.1 (Din användning av Licensierade teckensnitt) i dessa Ytterligare villkor,
(3) tillåta extern utmatning av Licensierade teckensnitt från dina Media, eller distribuera någon del av de Licensierade
teckensnitten på fristående basis eller på något sätt som skulle göra det möjligt för en annan person att använda de
Licensierade teckensnitten för att skapa nytt innehåll,
(4) lägga till någon funktion eller på annat sätt ändra, anpassa, översätta, konvertera, modifiera, skapa eller ha skapat något
härlett arbete från någon del av de Licensierade teckensnitten,
(5) disassemblera, dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka identifiera källkoden för ett Webbprojekt eller
Licensierade teckensnitt, eller övervinna, kringgå eller på annat sätt överlista någon skyddsmekanism för programvaran i ett
Webbprojekt eller Licensierade teckensnitt, förutom i den utsträckning tillämpliga lagar där du befinner dig specifikt förbjuder
sådana restriktioner. Du måste först begära informationen från Adobe och Adobe kan, efter eget gottfinnande, antingen ge
dig informationen i fråga eller lägga fram rimliga villkor, inklusive rimliga avgifter, för din användning av de Licensierade
teckensnitten för att säkerställa att Adobes och Adobes Licensgivares immateriella rättigheter i det Licensierade innehållet är
skyddade,
(6) tilldela, godkänna en säkerhetsrätt i eller över, eller på annat sätt överföra någon del av dina rättigheter avseende
användning av de Licensierade teckensnitten,

(7) försöka att kopiera, flytta eller ta bort Licensierade teckensnitt från ett Webbprojekt eller från de platser eller mappar på
din Dator på vilka Adobe har installerat sådana Licensierade teckensnitt, eller på annat sätt försöka att komma åt eller
använda de Licensierade teckensnitten än genom att direkt prenumerera på Tjänsten med hjälp av de metoder som vi
tillhandahåller för detta ändamål,
(8) kopiera eller distribuera de Licensierade teckensnitten (med undantag för det som uttryckligen medges för Licensierade
teckensnitt som bäddas in i vissa typer av Media i enlighet med avsnitt 3.1(A) (Desktop Publishing) i dessa Ytterligare villkor)
för användning i ett arrangemang för servicebyråer, såsom ett kommersiellt tryckeri,
(9) dela tillgång till Datorteckensnitt som har synkroniserats till din Dator,
(10) återge, framställa eller läsa in specialtecken, helt eller delvis, som ska distribueras eller säljas som teckensnitt eller i
sättning,
(11) vara värd för Webbteckensnitt eller Webbprojekt för dina egna kunder eller klienter, eller sälja Tjänsten vidare till dem
och
(12) använda någon del av det Licensierade innehållet i en Återförsäljarplattform utan föregående skriftligt medgivande från
oss.
(F) Efterlevnad av dessa Ytterligare villkor. Vi får, efter rimlig förvarning, begära relevanta underlag som bekräftar din
efterlevnad av dessa Ytterligare villkor och du samtycker till att tillhandahålla oss dessa underlag inom trettio (30) dagar efter
att vår begäran har tagits emot.
4.

Andra rättigheter och begränsningar.

4.1 Support. Tekniskt stöd tillhandahålls endast till medlemmar med betalda Adobe-prenumerationsplaner. För att kunna
tillhandahålla teknisk support kan Adobe behöva kommunicera med dig eller din personal och begära åtkomst till dina
system eller nätverk. Om du inte tillhandahåller Adobe sådant samarbete kan omfattningen av den support vi kan
tillhandahålla dig begränsas.
4.2 Uppsägning.
(A) Du bekräftar och godkänner att vi erhåller en del Licensierat innehåll från Licensgivare som äger eller har rätt att
licensiera sådant Licensierat innehåll. Din rätt och licens att använda detta Licensierade innehåll och införliva det i Media är
beroende av att alla avtal mellan oss och våra Licensgivare är fortsatt verkställbara. Om de relevanta avtalen mellan oss och
våra Licensgivare avslutas, kan du fortfarande använda det Licensierade innehållet i dina Media, om inte vi säger upp ditt
konto. Det är Adobes mål att kunna meddela dig en sådan uppsägning i rimlig tid innan den verkställs.
(B) Vi kan, efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent, avsluta ditt Konto om vi anser att det förekommer missbruk, för
många begäranden till Tjänsten eller annan överdriven användning av Tjänsten.
(C) Alla försök att på något sätt störa driften av det Licensierade innehållet kan medföra straffrättsliga påföljder och kan
omfattas av utredning och åtal.
4.3 Återbetalningar. Det kommer inte att ske några återbetalningar för avbeställning, nedgradering eller någon annan
ändring av ditt köp av Marketplace-teckensnitt.
4.4 Resultat av Uppsägning eller Avbeställning.
(A) När ditt Konto sägs upp, oavsett om detta görs av dig eller av oss till följd av att du har brutit mot dessa Ytterligare villkor,
kan vi komma att stänga ditt Konto utan vidare meddelande.
(B) Uppsägning eller annullering av ditt Konto kan resultera i omedelbar inaktivering eller radering av ditt Konto och
förverkande eller radering av allt innehåll på ditt Konto, inklusive alla dina Tjänstekonfigureringar och data gällande
webbplatsdesign. När informationen har tagits bort kan den inte återställas eller hämtas.
4.5 Integritet. Mer information om Adobe Fonts sekretesspolicy finns på https://www.adobe.com/privacy/policies/adobefonts.html.
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