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Ці Додаткові умови регулюють використання вами служби Adobe Fonts, і їх включено (у вигляді посилання) до 
Загальних умов використання Adobe («Загальні умови»), доступних за адресою www.adobe.com/go/terms (ці 
Додаткові умови й Загальні умови разом – «Умови»). Терміни, указані з великої літери, визначення яких не наведено 
в цьому документі, мають такі самі визначення, що й у Загальних умовах. Посилання на «Служби» в цих Додаткових 
умовах визначені в розділі 1.14 (Служби).  
 

1. Визначення. 

1.1  «Обліковий запис» – обліковий запис (разом із будь-яким ідентифікатором Adobe ID та профілем користувача), 
який ви створюєте під час першої реєстрації в Службі, включно з будь-якими унікальними ключами або 
ідентифікаторами, які ми надаємо вам або іншим чином використовуємо для ідентифікації вас із вашим обліковим 
записом. 

1.2  «Плани передплати Adobe» – безкоштовний або платний рівень участі в будь-якій пропозиції членства або 
передплати від Adobe, зокрема планах передплати Adobe Creative Cloud і Adobe Document Cloud.  

1.3  «Комп’ютер» – віртуальний або фізичний пристрій для зберігання чи обробки даних, наприклад сервер, 
настільний комп’ютер, ноутбук, мобільний пристрій, підключений до Інтернету пристрій чи апаратний продукт. Якщо 
на пристрої розміщено кілька віртуальних середовищ (включно з віртуальними машинами й процесорами), кожне з 
них вважатиметься окремим Комп’ютером. 

1.4  «Шрифти для настільних комп’ютерів» – шрифти або сімейства шрифтів, які ми надаємо вам через Службу та які 
ви можете синхронізувати з Комп’ютером і використовувати для створення Документів.  

1.5  «Документи» – будь-яка форма електронного документа, який публічно розповсюджується або не 
розповсюджується й у якому використовуються Шрифти для настільних комп’ютерів, вбудовані або ні, зокрема для 
відображення або перегляду Документа чи доступу до нього. 

1.6  «Документація» – пояснювальні письмові матеріали та файли або інша документація користувача, яка 
супроводжує Ліцензований вміст або публікується, надається для доступу чи іншим чином надається вам нами через 
використання вами Служби. 

1.7  «Ліцензіар(и)» – третя сторона, що надала нам ліцензію на будь-який Ліцензований вміст, який ми робимо 
доступним для вашого використання. 

1.8  «Ліцензований вміст» – Шрифти для настільних комп’ютерів, Шрифти Marketplace, Web Fonts, Веб-проекти, 
Служба й усі їх Оновлення. 

1.9  «Ліцензовані шрифти» – (A) шрифти або сімейства шрифтів, на які ми надаємо вам ліцензію в межах Служби на 
використання вами відповідно до цих Додаткових умов; (B) Шрифти Marketplace. 

1.10  «Шрифти Marketplace» – шрифти або сімейства шрифтів, які ви придбали окремо через Службу й отримали за 
ліцензією для використання відповідно до умов ліцензування для кінцевого користувача – наших або Ліцензіара. 

1.11  «Матеріали» – будь-який Документ або Веб-сайт (окремо й разом). 

1.12  «Видавець» – фізична чи юридична особа, яка володіє вмістом, що використовується в Матеріалах, або 
контролює його (окрім Ліцензованого вмісту). 

1.13  «Партнерська платформа» – будь-яка служба, за допомогою якої її замовники або клієнти можуть вибирати 
шрифти для веб-сайтів або інших продуктів, які платформа надає за їхнім дорученням (наприклад, платформи для 
ведення блогів, облікові записи в соціальних мережах тощо). 
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1.14  «Служби» – служба Adobe Fonts і всі інші служби, функції або вміст, які доступні на веб-сайті служби Adobe Fonts 
або через нього. 

1.15  «Оновлення» – будь-які оновлення, зміни, модифікації або додатки, які здійснюються й упроваджуються або 
надаються вам нами з метою вдосконалення, доповнення або розширення Служби в межах, не передбачених 
окремими положеннями. Ми в жодному разі не несемо відповідальності перед вами за будь-які такі зміни. 

1.16  «Веб-сайти» – спроектовані, розроблені або створені вами веб-сайти, веб-сторінки та їхній вміст, які було 
опубліковано та які містять, поширюють або відображають Web Fonts із використанням Служби. 

1.17  «Web Fonts» – шрифт або сімейства шрифтів, до яких вам було надано доступ через Службу та які ви можете 
використовувати для створення Веб-сайтів. 

1.18  «Веб-проект(и)» – пакет програмного забезпечення, створений вами за допомогою Служби та який складається 
з ваших улюблених налаштувань, вибраних Ліцензованих шрифтів, форматів, таблиць стилів та іншого програмного 
коду, разом із будь-яким кодом, що містить та ідентифікує кожний Ліцензований шрифт, а також регулює й відстежує 
використання Ліцензованих шрифтів, пов’язаних із Веб-сайтами. 
 

2. Основні умови. 

2.1  Плани передплати Adobe. Служба включає (A) безкоштовний План передплати Adobe і (B) платний 
(оплачуваний) План передплати Adobe, які дають змогу отримати доступ до Ліцензованих шрифтів для використання 
в Матеріалах. Деякі оплачувані Плани передплати Adobe можуть також передбачати ознайомлювальний період. 

2.2  Модернізація; Шрифти Marketplace. 

(A) Якщо ви вибрали безкоштовний План передплати Adobe, ви розумієте, що деякі доступні для вас Ліцензовані 
шрифти в певний момент у майбутньому можуть пропонуватися виключно на умовах платного Плану передплати 
Adobe. Унаслідок цього, можливо, вам потрібно буде змінити вибраний вами План передплати Adobe, щоб надалі 
користуватися доступом до таких Ліцензованих шрифтів. 

(B) Якщо ви переходите з безкоштовного Плану передплати Adobe на платний, термін безкоштовного Плану 
передплати Adobe закінчиться в момент переходу, а відповідний платіж за новий платний План передплати Adobe 
буде негайно стягнуто з вашої кредитної картки під час переходу. 

(C) У разі переходу на дешевший План передплати Adobe або в разі скасування платного Плану вам буде 
автоматично призначено безкоштовний План передплати Adobe. Ви погоджуєтеся з тим, що така дія може призвести 
до втрати або скорочення певних можливостей використання, а також обмежень використання, пов’язаних із вашим 
Обліковим записом. Ми не несемо відповідальності за такі втрати. Якщо ви змінили свій платний План передплати 
Adobe на безкоштовний, ви, як і раніше, матимете доступ до придбаних Шрифтів Marketplace.  
 

3. Ваші права й обов’язки, а також обмеження щодо використання вами Ліцензованого вмісту. 

3.1  Використання вами Ліцензованих шрифтів. Доступні для вашого використання Ліцензовані шрифти можуть 
відрізнятися залежно від вибраного вами Плану передплати Adobe або Шрифтів Marketplace. Деякі можливості 
Служби, функції або категорії Ліцензованих шрифтів, описані в цих Додаткових умовах, можуть бути недоступними в 
безкоштовному Плані передплати Adobe. Після реєстрації, доступу до будь-якої частини Ліцензованих шрифтів або її 
використання, а також відповідно до обраного вами Плану передплати Adobe (і сплати вартості Плану передплати 
Adobe, якщо її передбачено) ми надаємо вам обмежене невиключне право без можливості переуступлення або 
передачі іншим особам, а також ліцензію на доступ і використання Ліцензованих шрифтів у Матеріалах і внаслідок їх 
розробки та створення, відповідно до дозволів, передбачених для Ліцензованих шрифтів, наведених на веб-сайті 
Adobe Fonts, і лише на період вашого безперервного користування Планом передплати Adobe. Ліцензія, зазначена в 
цьому розділі 3.1 («Використання вами Ліцензованих шрифтів»), надається за наведених нижче умов. 

(A) Створення публікацій за допомогою настільних видавничих систем.  

Ви можете використовувати Шрифти для настільних комп’ютерів для дизайну й розробки Документів, а також 
вбудовувати копії Шрифтів для настільних комп’ютерів у ваші документи для друку й перегляду. Шрифт має бути 
піднабором, що включає лише гліфи, необхідні для відображення роботи, а Документ має відображувати в 



незрозумілий спосіб або захищати дані вбудованого шрифту від навмисного або ненавмисного розкриття або 
неправильного використання. Жодні інші права на вбудовування не передбачено та не дозволено ліцензією.  

(B) Публікація на веб-сайтах. Якщо ваші Ліцензовані шрифти дозволено використовувати для публікації на веб-
сайті, тоді: 

ви можете використовувати Web Fonts для дизайну й розробки Веб-сайтів і для створення Веб-проекту з такими 
цілями; ви можете вказати або вбудувати посилання на Веб-проект у дизайні вашого Веб-сайту. Жодне інше 
використання в Інтернеті не допускається. 

3.2  Використання Веб-проектів у Бізнесі. Якщо ви є Бізнес-користувачем, ви погоджуєтесь, що Веб-проекти у 
вашому Бізнес-профілі буде контролювати Бізнес, пов’язаний із цим Бізнес-профілем, з метою передачі таких Веб-
проектів іншому Бізнес-користувачеві. 

3.3  Використання Ліцензованого вмісту Видавцями, за дорученням яких ви створюєте Веб-сайти. Видавці, від 
імені яких ви створюєте Веб-сайти, повинні безпосередньо оформити передплату на Службу, щоб отримати доступ до 
Ліцензованого вмісту. Ви не можете розміщувати Web Fonts або Веб-проекти для Видавця або перепродавати йому 
Службу. 

3.4  Зобов’язання, обмеження, заборони та заборонені види використання Ліцензованого вмісту. 

(A) Копіювання Документації. Ви маєте право робити копії Документації, але в кількості, що не перевищує 
обґрунтовано необхідну для вашого внутрішнього користування внаслідок використання вами Ліцензованого вмісту. 

(B) Продовження доступу до Ліцензованого вмісту. Поточний доступ до Ліцензованого вмісту може вимагати 
регулярного доступу до Інтернету для використання або активації Ліцензованого вмісту чи для авторизації, 
поновлення або підтвердження вашого права доступу до Ліцензованого вмісту. У деяких випадках Ліцензований 
вміст, застосований вами в певних Матеріалах, буде доступним для перегляду вами й третіми сторонами лише 
впродовж періоду використання вами Плану передплати Adobe (зокрема, здійснення всіх платежів за План 
передплати Adobe, якщо вони передбачені). 

(C) Включені Компоненти з відкритим кодом. Фрагменти Ліцензованого вмісту можуть використовувати або 
включати компоненти й програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Використання вами такого 
Ліцензованого вмісту додатково регулюватиметься положеннями будь-якої ліцензії на програмне забезпечення з 
відкритим вихідним кодом, зазначеної у файлах щодо авторських прав або ліцензійних повідомленнях, які 
супроводжують Ліцензований вміст. 

(D) Збереження Наявних повідомлень. Ліцензований вміст може надаватися вам із певними повідомленнями про 
право власності, зокрема патентними повідомленнями, повідомленнями про авторське право, а також 
повідомленнями про торговельні марки. Ви зобов’язані зберігати всі повідомлення про права власності, що 
відображаються в Ліцензованому вмісті або на ньому, у тому ж вигляді, у якому їх було надано (і не видаляти та не 
змінювати їх). 

(E) Заборонені способи Використання Ліцензованого вмісту. Окрім випадків, коли це дозволено умовами ліцензії 
на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, що є застосовними до певних компонентів із відкритим 
вихідним кодом, які можуть входити до Ліцензованого вмісту або розповсюджуватися разом із ним, вам категорично 
заборонено: 

(1) Розміщувати Ліцензований вміст на вашому сервері або на інших серверах чи в інших службах. 

(2) Долучати, упаковувати, вбудовувати або іншим чином розповсюджувати будь-який Ліцензований вміст у складі 
ваших Матеріалів або субліцензувати ваш доступ для використання будь-якої частини Ліцензованого вмісту для будь-
якої іншої особи, за винятком умов, описаних у розділі 3.1 («Використання вами Ліцензованих шрифтів») цих 
Додаткових умов. 

(3) Дозволяти виведення Ліцензованих шрифтів за межі ваших Матеріалів або розповсюдження будь-якої частини 
Ліцензованих шрифтів на автономній основі чи в спосіб, який дасть змогу іншій особі використовувати Ліцензовані 
шрифти для створення вмісту. 
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(4) Додавати будь-які функції чи іншим чином вносити зміни, створювати або застосовувати вже створені похідні 
роботи до будь-якої частини Ліцензованих шрифтів, переробляти, адаптувати, перекладати, перетворювати, 
модифікувати їх. 

(5) Виконувати дизасемблювання, декомпілювання, зворотну розробку або в інший спосіб намагатися виявити 
вихідний код Веб-проекту чи Ліцензованих шрифтів, а також вимикати, ігнорувати чи в інший спосіб обходити будь-
які захисні засоби програмного забезпечення у Веб-проекті або Ліцензованих шрифтах (окрім випадків, коли такі 
обмеження спеціально заборонено чинними законами юрисдикції, у якій ви перебуваєте). Ви повинні спочатку 
запитати інформацію в нас, а ми можемо або надати інформацію вам, або висунути обґрунтовані умови, зокрема 
обґрунтований збір, за ваше використання Ліцензованих шрифтів, забезпечивши захист Прав інтелектуальної 
власності в Ліцензованому вмісті – наших і нашого Ліцензіара. 

(6) Переуступати, надавати заставне право або в інший спосіб передавати будь-яку частину ваших прав на 
використання Ліцензованих шрифтів. 

(7) Намагатися скопіювати, перемістити або видалити Ліцензовані шрифти з Веб-проекту, місць розташування або 
папок на вашому Комп’ютері, де ми інсталювали такі Ліцензовані шрифти, або в інший спосіб намагатись отримати 
доступ до Ліцензованих шрифтів чи скористатися ними, окрім як безпосередньо оформивши передплату на Службу з 
використанням засобів, які ми надаємо для таких цілей. 

(8) Копіювати або розповсюджувати Ліцензовані шрифти (за винятком дозволу в явній формі для Ліцензованих 
шрифтів, вбудованих у певні типи Матеріалів, відповідно до розділу 3.1 (A) («Створення публікацій за допомогою 
настільних видавничих систем») цих Додаткових умов) для використання в організації з надання послуг, наприклад 
комерційних послуг друку. 

(9) Надавати доступ до синхронізованих із вашим Комп’ютером Шрифтів для настільних комп’ютерів. 

(10) Відтворювати, виготовляти або записувати гліфи (цілком або частково) для розповсюдження або продажу як 
шрифту або системи набору тексту. 

(11) Розміщувати Web Fonts або Веб-проекти для власних замовників чи клієнтів або перепродавати Службу їм. 

(12) Використовувати будь-яку частину Ліцензованого вмісту в Партнерській платформі без нашої письмової ліцензії. 

(F) Виконання вимог Додаткових умов. Після завчасного повідомлення ми можемо вимагати отримання записів 
щодо дотримання вами цих Додаткових умов, і ви погоджуєтеся надати такі записи нам упродовж 30 (тридцяти) днів 
із часу отримання нашого запиту. 
 

4. Інші права й обов’язки. 

4.1  Підтримка. Технічна підтримка надається лише учасникам Плану передплати Adobe. Для надання технічної 
підтримки нам може знадобитися зв’язатися з вами або вашим персоналом і надати запит на доступ до ваших систем 
або мереж. Якщо ви не надаватимете нам такої співпраці, обсяг технічної підтримки, який ми можемо надати вам, 
може бути обмеженим. 

4.2  Розірвання угоди. 

(A) Ви визнаєте й погоджуєтеся, що ми отримуємо певний Ліцензований вміст від Ліцензіарів, які ним володіють або 
мають право на такий Ліцензований вміст. Ваше право й ліцензія на використання цього Ліцензованого вмісту і 
включення його в Матеріали залежать від збереження позовної сили будь-яких угод між нами й нашими 
Ліцензіарами. Якщо відповідні угоди між нами й нашими Ліцензіарами буде припинено, ви, як і раніше, зможете 
використовувати Ліцензований вміст у своїх Матеріалах (окрім випадків, коли ми надсилаємо вам сповіщення про 
припинення дії). Ми намагатимемося повідомити вас завчасно про таке припинення дії. 

(B) Ми на свій розсуд можемо тимчасово або назавжди припинити дію вашого Облікового запису, якщо виявимо 
випадки зловживання, надто часті запити до Служби або її надмірне використання. 

(C) Будь-яка спроба порушити роботу Ліцензованого вмісту може призвести до кримінальної відповідальності та 
підлягати розслідуванню й кримінальному переслідуванню. 



4.3  Повернення коштів. Повернення коштів внаслідок скасування, переходу на дешевший план передплати або 
інших змін, зроблених у придбаних Шрифтах Marketplace, не виконується. 

4.4  Наслідки припинення дії або скасування. 

(A) Після припинення дії вашого Облікового запису з вашої ініціативи або нами внаслідок порушення вами цих 
Додаткових умов ми можемо закрити ваш Обліковий запис без подальших повідомлень. 

(B) Припинення дії або скасування вашого Облікового запису може призвести до негайного відключення або 
вилучення вашого Облікового запису й позбавлення прав і вилучення всього вмісту з вашого Облікового запису, 
включно з усіма вашими даними налаштування Служби та дизайну веб-сайту. Після вилучення цю інформацію 
неможливо відновити чи отримати. 

4.5.  Конфіденційність. Інформацію про політику використання особистої інформації Adobe Fonts див. тут: 
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html. 
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