
 

 

Допълнителни условия за ползване на Fuse 

Актуализирано на 16 юни 2016 г. 

Използването на Fuse е предмет на тези Допълнителни условия, които допълват и са включени в 
Общите условия за ползване на Аdobe.com (заедно наричани „Условията“), намиращи се на 
http://www.adobe.com/bg/legal/terms.html. Термините и изразите с главни букви, които не са 
дефинирани в тези Допълнителни условия, имат същото значение, посочено в Условията. 

1. Допълнителни определения: 

1.1 Анимационни данни означава 1) анимационни файлове във формат BVH, FBX, OBJ или 
Collada, съдържащи данни, притежавани или лицензирани от Adobe; и 2) анимационни модели на 
Fuse 3D. 

1.2 Крайна употреба означава създадено от Вас производно приложение или продукт, в който са 
вградени Анимационни или техни производни за Ваша употреба или за употреба от Ваш клиент. 

1.3 Потребителски персонажи означава 3D персонажи, създадени от Вас или предоставени от 
Вас с помощта на софтуер на трета страна. 

2. Предоставяне на лицензия. 

При условие, че спазвате Условията, Adobe Ви предоставя персонална, неизключителна, 
несублицензируема и непрехвърляема лицезия да използвате Анимационните данни за създаване 
на Крайна употреба. Имате право да възпроизвеждате и разпространявате Анимационните данни 
само във връзка с Крайната употреба. Имате право да се променяте Анимационните данни преди 
вграждането на тези Анимационни данни в Крайната употреба. Повторното разпространение, 
препубликуване или комерсиализация на Анимационните данни отделно от или извън Крайната 
употреба е строго забранено.  

3. Ограничения. 

Освен както е изрично разрешено в точка 2 (Предоставяне на лицензия), нямате право i) да 
променяте, да извършвате обратен инженеринг, да копирате, възпроизвеждате, препубликувате, 
качвате, или ii) да отдавате под наем, давате на лизинг, продавате, прехвърляте, сублицензирате 
или да разпространявате по друг начин Анимационните данни. 

4. Право на собственост. 

Освен правата, предоставени с тези Допълнителни условия, Adobe си запазва всички права, 
собственост и интереси по отношение на Анимационните данни. Освен както е изрично разрешено 
в точка 2 (Предоставяне на лицензия), 1) нямате право да променяте или създавате производни 
произведения от Анимационните данни, и 2) настоящите Допълнителни условия не Ви 
предоставят никаква лицензия, право или интерес по отношение на който и да е патент, търговска 
марка, авторско право, търговско наименование или марка за услуга на Adobe. Вие се съгласявате 
да не експортирате Анимациonnite данни в нарушение на ембарго на ООН или на закони и 
разпоредби на САЩ. 

5. Потребителски персонажи. 

Имате право да използвате и променяте Потребителски персонажи във връзка с Услугите и 
Анимационните данни. 
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