
 

 

„Fuse“ Papildomos Naudojimo Sąlygos 

Atnaujinta 2016 m. birželio 16 d. 

Jūsų „Fuse“ naudojimui galioja šios papildomos sąlygos, kurios yra „Adobe.com“ Naudojimo Sąlygų 
priedas bei jų dalis (bendrai toliau „Sąlygos“), ir yra prieinamos adresu 
http://www.adobe.com/lt/legal/terms.html. Didžiosiomis raidėmis rašomi terminai, kurių apibrėžimai čia 
nepateikiami, vartojami Sąlygose nurodyta reikšme. 

1. Papildomi apibrėžimai 

1.1 Animacijos Duomenys – tai 1) animacijos failai BVH, FBX, OBJ ar Collada formatais, kuriuose 
esantys duomenys priklauso „Adobe“ arba „Adobe“ turi jų licenciją; bei 2) „Fuse 3D“ animacijos modeliai. 

1.2 Galutinis Naudojimas – tai išvestinė jūsų sukurta taikomoji programa ar produktas, į kuriuos 
Animacijos Duomenys ar jų vediniai yra įdedami jūsų ar jūsų kliento naudojimui. 

1.3 Naudotojo Personažai – tai naudojantis trečio sios šalies programine įranga jūsų sukurti ar pateikti 
3D personažai. 

2. Licencijos suteikimas 

Jums laikantis šių Sąlygų, „Adobe“ jums suteikia asmeninę, neišskirtinę, neperlicencijuojamą ir 
neperleidžiamą licenciją naudotis Animacijos Duomenimis Galutinio Naudojimo kūrimui. Galite atkurti ir 
platinti Animacijos Duomenis tik Galutinio Naudojimo tikslais. Prieš įdėdami tokius Animacijos Duomenis į 
Galutinį Naudojimą, galite keisti Animacijos Duomenis. Animacijos Duomenų pakartotinis platinimas, 
perpublikavimas ar pavertimas pelno šaltiniu atskirai nuo Galutinio Naudojimo ar už jo ribų yra griežtai 
draudžiamas.  

3. Apribojimai 

Išskyrus 2 Skyriuje (Licencijos suteikimas) aiškiai nurodytus atvejus, jūs negalite (i) keisti, atbuline tvarka 
iškonstruoti, kopijuoti, atkurti, perpublikuoti, įkelti ar (ii) nuomotis, išnuomoti, parduoti, perduoti, 
perlicencijuoti ar kitaip platinti Animacijos Duomenų. 

4. Nuosavybės teisės 

Išskyrus čia suteikiamas teises, „Adobe“ pasilieka visas teises į Animacijos Duomenis. Išskyrus 2 Skyriuje 
(Licencijos suteikimas) aiškiai nurodytus atvejus, jūs 1) neturite teisės keisti Animacijos Duomenis ar iš jų 
išgauti išvestinius darbus, bei 2) neturite licencijos ar teisės į jokį „Adobe“ patentą, prekių ženklą, 
autoriaus teises, prekės pavadinimą ar paslaugos ženklą, ir ši licencija ar teisė šiuo nesuteikiama. Jūs 
sutinkate neeksportuoti Animacijos Duomenų pažeisdami JT embargus ar JAV įstatymus ir potvarkius. 

5. Vartotojo Personažai 

Galite naudoti ir keisti Vartotojo Personažus su Paslaugomis ir Animacijos Duomenimis susijusiais 
tikslais. 
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