
 

Ytterligare villkor för programvara 

Publicerad 16 mars 2020. Gäller från och med 16 april 2020. Ersätter alla tidigare versioner.  

Dessa Ytterligare villkor reglerar din användning av Programvaran 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. 

1. Användning av programvara. 

1.1. Prenumerationsbaserad programvarulicens. Om vi tillhandahåller dig Programvaran som en del av din prenumeration, 
beviljar vi dig, under förutsättning att du följer dessa Villkor, en icke-exklusiv licens att installera och använda Programvaran 
(A) så länge din prenumeration är giltig, (B) så länge den inte överskrider antalet köpta licenser samt (C) följer Villkoren och 
den tillhörande dokumentationen till Programvaran. Prenumerationen tillåter att du aktiverar Programvaran på upp till två 
enheter (eller virtuella datorer) åt gången. Du får dock inte använda Programvaran på de två enheterna samtidigt.  

1.2. Enhetsbaserad programvarulicens. Om du har köpt en programvarulicens som bygger på antalet enheter eller virtuella 
datorer, så: 

(A) Licens. Förutsatt att du följer Villkoren beviljar vi dig en icke-exklusiv licens att installera och använda Programvaran (1) 
under den tid som licensen gäller, (2) inom ramen för licensens omfattning och (3) i enlighet med Villkoren och 
dokumentation som medföljer Programvaran. Antalet licensinstallationer får inte överskrida det totala antalet licenser du 
köpt för Programvaran. 

(B) Distribution från en server. Om Adobe uttryckligen tillåter det, får du, för att direkt stödja din verksamhets syfte, 
kopiera en bild av Programvaran till en dator i ditt intranät, men bara i syfte att underlätta nedladdning och installation av 
Programvaran på datorer med hjälp av kommandon, data eller instruktioner från en dator inom samma intranät. Antalet 
licensinstallationer får dock inte överskrida det totala antalet Programvarulicenser du köpt. Med "intranät" avses ett privat 
datornätverk som är tillgängligt för dig och de anställda och uppdragstagare som du har godkänt. Ett intranät inkluderar 
inte delar av internet, nätgemenskaper som är öppna för leverantörer eller för allmänheten (medlemskaps- eller 
prenumerationsbaserade grupper, föreningar eller liknande organisationer).    

1.3. Begränsningar och krav. 

(A) Immaterialrättsliga meddelanden. Om du gör tillåtna kopior av Programvaran måste du se till att dessa märks med 
samma upphovsrättsmeddelanden och andra äganderättsliga meddelanden som finns på eller i Programvaran. 

(B) Begränsningar. Om det inte tillåts i Villkoren får du inte 

(1) vara värd för eller streama Programvaran,  

(2) ge tredje part åtkomst till Programvaran på distans, 

(3) kringgå tekniska åtgärder som reglerar åtkomsten till Programvaran,  

(4) utveckla, distribuera eller använda Programvaran tillsammans med produkter som kringgår de tekniska åtgärderna, 
eller 

(5) hyra ut, leasa, sälja, underlicensiera, överföra eller överlåta hela eller någon del av Programvaran eller dina rättigheter 
till Programvaran, utom om du köper Creative Cloud for education (använt via  angiven användarlicensiering) eller Creative 
Cloud for teams, eftersom du då får tilldela platser enligt gällande dokumentation.  

1.4. Regionala licensieringskrav. Om du köper en Programvarulicens får du inte installera eller distribuera Programvaran 
utanför det land där du köpte licensen, om inte annat tillåts genom ett volymlicensieringsprogram som du har avtalat med 
oss. Om du bor i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, avser ordet ”land” Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Vi kan säga upp den licens som beviljas häri, spärra din prenumeration på eller begränsa din tillgång till 
tjänsterna om vi fastställer att du använder Programvaran eller tjänsterna i strid mot detta avsnitt. 

http://www.adobe.com/go/terms


1.5. Aktivering och validering. Programvaran kan kräva att du vidtar vissa åtgärder för att aktivera Programvaran eller 
validera din prenumeration. Underlåtenhet att aktivera eller registrera Programvaran, underlåtenhet att validera en 
prenumeration eller ett medlemskap, eller vårt fastställande att Programvaran används på ett bedrägligt eller otillåtet sätt, 
kan leda till nedsatt funktionalitet, icke-fungerande programvara eller till uppsägning eller frysning av prenumerationen. 
Mer information om aktivering finns här: http://www.adobe.com/go/activation.  

1.6. Uppdateringar. Programvaran kan då och då automatisk hämta och installera uppdateringar från Adobe. Dessa 
uppdateringar kan ske i form av problemfixar, nya funktioner eller nya versioner. Du samtycker till att ta emot sådana 
uppdateringar från Adobe som en del av ditt användande av Programvaran. 

2. Villkor för specifik programvara. Detta avsnitt gäller för specifik programvara och specifika komponenter. Om detta 
avsnitt står i konflikt med andra avsnitt, är det detta avsnitt som styr när det gäller den aktuella Programvaran eller de 
aktuella komponenterna. 

2.1. Teckensnittsprogramvara. Om programvaran innehåller teckensnittsprogramvara (med undantag för teckensnitt som 
är tillgängliga via tjänsten Adobe Fonts, som styrs av Ytterligare villkor för Adobe Fonts-tjänsten: 
http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms), gäller detta avsnitt 2.1 (Teckensnittsprogramvara). 

(A) Du kan tillhandahålla de teckensnitt du har använt för en särskild fil till ett tryckeri eller annat dataserviceföretag och 
dataserviceföretaget får använda teckensnitten för att behandla den filen, under förutsättning att dataserviceföretaget 
innehar en giltig licens att använda den särskilda teckensnittsprogramvaran. 

(B) Du får bädda in kopior av teckensnittsprogramvaran i elektroniska dokument i syfte att skriva ut och titta på 
dokumenten. Ingen annan rätt till lagring eller inbäddning underförstås eller tillåts enligt denna licens. 

(C) Som ett undantag till ovanstående följer de teckensnitt som visas på http://www.adobe.com/go/restricted_fonts med 
Programvaran enbart i syfte att använda Programvaran. Teckensnitten som visas i listan licensieras inte enligt dessa 
Ytterligare villkor. Du får inte kopiera, flytta, aktivera eller använda, eller låta ett teckensnittshanteringsverktyg kopiera, 
flytta, aktivera eller använda teckensnitten i listan i eller med någon programvara, något program eller någon fil, utöver 
Programvaran. 

(D) Några teckensnitt som distribueras av Adobe tillsammans med programvaran kan vara teckensnitt med öppen källkod. 
Din användning av dessa teckensnitt med öppen källkod regleras av tillämpliga licensvillkor som finns tillgängliga på 
http://www.adobe.com/go/font_licensing. 

2.2. Renderingsmotorn i After Effects. Om Programvaran inkluderar den fullständiga versionen av Adobe After Effects får du 
installera ett obegränsat antal Renderingsmotorer på datorer i ditt Intranät om minst en dator i detta Intranät har den 
fullständiga versionen av Adobe After Effects installerad. Med begreppet ”Renderingsmotor” avses en installerbar del av 
Programvaran som möjliggör att After Effects-projekt återges men som inte inkluderar det kompletta användargränssnittet 
för After Effects. 

2.3. Acrobat. Om du installerar Programvara i samband med ett köp av Acrobat, Document Cloud eller vissa funktioner eller 
tjänster för dessa produkter, gäller detta avsnitt 2.3 (Acrobat). 

(A) Nycklar. Programvaran kan inkludera teknik som gör det möjligt för dig att aktivera PDF-dokument med vissa 
funktioner genom att använda ett digitalt ID som finns i Programvaran ("Nyckeln"). Du får inte ta fram, försöka ta fram, 
kringgå, kontrollera, inaktivera, ta bort, använda eller distribuera Nyckeln för något ändamål. 

(B) Digitala certifikat. Digitala certifikat utfärdas av tredje parts certifikatutfärdare (inklusive de leverantörer av Adobe 
Certified Document Services (CDS) och Adobe Approved Trust List) (gemensamt kallade ”Certifikatutfärdare”), eller kan 
självsigneras. Du och certifikatutfärdarna ansvarar för inköp av, användning av och tillit till digitala certifikat. Du bär ensam 
ansvaret för att avgöra om det går att lita på ett certifikat. Om inte certifikatutfärdaren har gett en separat skriftlig 
garanti bär du ensam ansvaret för användningen av digitala certifikat. Du ska ersätta Adobe för allt ansvar och alla 
förluster, stämningar, skador eller anspråk (inklusive alla skäliga utgifter, kostnader och ombudskostnader) som härrör från 
eller relaterar till din användning av eller tillit till digitala certifikat eller certifikatutfärdare. 

2.4. Adobe Runtime. "Adobe Runtime" är Programvara som omfattar Adobe AIR, Adobe Flash Player eller Shockwave 
Player och som innehåller en körningsfil i ett utvecklarprogram. 
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(A) Begränsningar för Adobe Runtime. Du får inte använda Adobe Runtimes på en icke-PC-enhet eller med någon 
inbäddad version eller enhetsversion av ett operativsystem. För att undanröja eventuella missförstånd illustrerar vi med 
följande exempel: Du får inte använda Adobe Runtime i (1) mobilenheter, digitalboxar, handhållna enheter, telefoner, 
spelkonsoler, tv-apparater, dvd-spelare, mediecenter, elektroniska anslagstavlor eller andra digitala anslag, internet-
enheter eller andra enheter som är anslutna till internet, handdatorer (PDA), medicinska enheter, bankomater, 
telematikenheter, spelmaskiner, hemautomatiseringssystem, kiosker, fjärrkontroller eller andra 
konsumentelektronikprodukter, (2) operatörsbaserade mobilsystem eller kabel-, satellit- eller televisionssystem, eller 
(3) andra slutna systemenheter. Ytterligare information om licensiering av Adobe Runtimes finns tillgänglig på 
https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html (Adobe Flash Player), 
https://www.adobe.com/products/air/faq.html (Adobe AIR) och https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-of-
life-faq.html (Adobe Shockwave). 

(B) Distribution av Adobe Runtime. Du får endast distribuera Adobe Runtime som en helt integrerad del av ett 
utvecklarprogram som skapats med hjälp av Programvaran, inklusive de verktyg som levererats tillsammans med 
Programvaran. Du får till exempel inte distribuera Adobe Runtime som en del av ett program som ska köras på 
operativsystemen iOS eller Android. Distribution av den resulterande utdatafilen eller det resulterande 
utvecklarprogrammet på en icke-PC-enhet kräver att du skaffar licenser som kan vara föremål för ytterligare royalties. Det 
är ditt eget ansvar att skaffa licenser för icke-PC-enheter och att betala tillämpliga royalties. Vi beviljar inga licenser för 
teknik som tillhör tredje part för att du ska kunna köra utvecklarprogram eller utdatafiler på icke-PC-enheter i enlighet med 
dessa villkor. Utöver vad som uttryckligen anges i detta avsnitt, får du inte distribuera Adobe Runtime. 

2.5. Adobe Presenter. Om Programvaran innefattar Adobe Presenter och om du installerar och använder 
tilläggsprogrammet Adobe Connect tillsammans med Programvaran, får du endast installera eller använda 
tilläggsprogrammet Adobe Connect på en dator, och du får inte installera eller använda Adobe Connect på någon icke-PC-
enhet, inklusive, men inte begränsat till, webbprogram, digitalboxar, handhållna enheter, telefoner eller surfplattor. Vidare 
får den del av Programvaran som är inbäddad i en presentation eller i information eller innehåll som skapats och genererats 
med Programvaran (Adobe Presenter Run-Time) endast användas tillsammans med den presentation, den information eller 
det innehåll där den är inbäddad. Du får inte använda, och måste se till att ingen licenstagare till presentationen, 
informationen eller innehållet använder, Adobe Presenter Run-Time på annat sätt än inbäddat i sådan presentation, sådan 
information eller sådant material. Dessutom måste du se till att alla licenstagare till presentationen, informationen eller 
materialet avhåller sig från att ändra, bakåtkompilera eller disassemblera Adobe Presenter Run-Time. 

2.6. Adobe Media Encoder. Du får installera Adobe Media Encoder ("AME") på en dator i ditt Intranät enbart för att koda, 
avkoda eller omkoda projekt som skapats genom licensierade instanser av Programvaran och som körs på andra datorer i 
ditt Intranät, förutsatt att antalet installationer av AME inte överstiger det totala antalet licenser du köpt för 
Programvaran. Du får inte använda Intranätinstallationen av AME för att erbjuda, använda eller tillåta användning av AME 
(A) tillsammans med annat program än Programvaran, eller (B) för verksamhet som inte initieras av en enskild användare. 
Du kan dock automatisera åtgärden som startar processen för kodning, avkodning och omkodning av projekt som använder 
AME i ditt Intranät. 

2.7. Illustrator. Du får inte ge tillgång till Illustrator via internet, inklusive, utan begränsning, genom webbvärdtjänster, 
streaming eller andra liknande tjänster. Våra leverantörer och licensgivare ska under inga omständigheter vara ansvariga 
för indirekta eller särskilda skador eller följdskador som uppstår till följd av din användning av Illustrator, oavsett om Adobe, 
dess leverantörer eller dess licensgivare har informerats om möjligheten till sådana skador.  

(A)  Autodesk. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903 ("Autodesk") är en tredjepartsmottagare 
av dessa Villkor, och vissa bestämmelser görs uttryckligen till förmån för Autodesk och kan utöver Adobe genomföras av 
Autodesk. 

3. Jurisdiktionsspecifika villkor. Detta avsnitt gäller specifika jurisdiktioner. Om detta avsnitt står i konflikt med andra 
avsnitt, är det detta avsnitt som styr när det gäller den aktuella jurisdiktionen. 

3.1. Nya Zeeland. För konsumenter i Nya Zeeland som anskaffar Programvaran för personligt bruk, privat bruk eller 
hemmabruk (ej i affärssyfte) gäller att dessa Villkor är underkastade lagen Consumer Guarantees Act. 

3.2. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  
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(A) Garanti. Om du har anskaffat Programvaran inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), normalt är 
bosatt inom EES och är konsument (dvs. din användning av Programvaran är för personligt bruk, ej i affärssyfte), är din 
garantiperiod avseende Programvaran densamma som varaktigheten för din prenumeration. Vårt hela ansvar vad gäller 
eventuella garantianspråk, och din enda och exklusiva kompensation enligt någon garanti, begränsas till antingen, efter vårt 
gottfinnande, support eller utbyte av Programvaran baserat på garantianspråket, eller, om support eller byte inte är 
praktiskt genomförbart, återbetalning av förbetald och oanvänd prenumerationsavgift i proportion till specifik 
programvara. Villkoren gäller för eventuella skadeståndsanspråk som du gör gällande din användning av Programvaran, 
men vi har, om vi bryter mot Villkoren, ansvar för direkta förluster som rimligen kan förutses. Du bör vidta alla rimliga 
åtgärder för att undvika och begränsa skador, i synnerhet genom att säkerhetskopiera Programvaran och data. 

4. Tredjepartsmeddelanden. 

4.1. Programvara från tredje part. Programvaran kan innehålla programvara från tredje part, som kan omfattas av tredje 
parts villkor och bestämmelser, tillgängliga på http://www.adobe.com/go/thirdparty. 

4.2. AVC DISTRIBUTION. Följande meddelande gäller för programvara som innehåller funktionalitet för AVC-import och -
export: DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT AVC:S PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR KUNDENS PERSONLIGA, ICKE-
KOMMERSIELLA BRUK FÖR ATT (a) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (b) AVKODA 
AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT SOM HAR VARIT INBLANDAD I EN PERSONLIG, ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET 
OCH/ELLER INFÖRSKAFFATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. LICENS 
BEVILJAS INTE, OCH ANSES INTE HELLER VARA UNDERFÖRSTÅDD, FÖR ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION 
KAN INHÄMTAS FRÅN MPEG LA, L.L.C., SE http://www.adobe.com/go/mpegla. 

5. Villkor för programvaruplattform. 

5.1. Apple. Om Programvaran har laddats ned från Apple iTunes Store bekräftar och samtycker du till att Apple inte har 
någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster för Programvaran. Om Programvaran inte 
överensstämmer med en gällande garanti kan du meddela Apple, och Apple återbetalar då inköpspriset för Programvaran 
till dig. I så stor utsträckning lagen tillåter det avsäger sig Apple allt annat garantiansvar avseende Programvaran. 

5.2. Microsoft. Om Programvaran har laddats ned från Microsoft Store bekräftar och samtycker du till att varken Microsoft, 
enhetstillverkare eller dess nätverksoperatörer har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller 
supporttjänster för Programvaran. 
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