
 

 

Tilleggsvilkår for bruk av Fuse 

Oppdatert 16. juni 2016. 

Din bruk av Fuse er underlagt disse tilleggsvilkårene, som supplement og er innlemmet i Bruksvilkårene 
på Adobe.com (kollektivt «Vilkår») på http://www.adobe.com/no/legal/terms.html. Vilkår skrevet med store 
bokstaver, som ikke defineres her, har samme betydning som definert i Vilkårene. 

1. Tilleggsdefinisjoner. 

1.1 Animasjonsdata betyr 1) animasjonsfiler i BVH-, FBX-, OBJ- eller Collada-formater som inneholder 
data eid av eller lisensiert til Adobe; og 2) Fuse 3D-animasjonsmodeller. 

1.2 Bruksområde betyr derivatprogrammet eller produktet skapt av deg, der animasjonsdata, eller 
derivater derav, er innebygd, for din bruk eller kundens bruk. 

1.3 Brukerfigurer betyr 3D-figurene skapt av deg eller gitt av deg ved hjelp av tredjeparts programvare. 

2. Lisensbevilgning. 

Med forbehold om at du overholder Vilkårene, gir Adobe deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-
underlisensierbar og ikke-overførbar lisens til å bruke Animasjonsdata for opprettelsen av et bruksområde. 
Du kan reprodusere og distribuere Animasjonsdata bare i forbindelse med Bruksområdet. Du kan endre 
Animasjonsdataene før innlemming av slik Animasjonsdata i Bruksområdet. Omfordeling, republisering 
eller kommersialisering av Animasjonsdata atskilt fra eller utenfor Bruksområdet er strengt forbudt.  

3. Restriksjoner. 

Bortsett fra det som er uttrykkelig gitt i avsnitt 2 (Lisensbevilgning), kan du ikke (i) endre, rekonstruere, 
kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, eller (ii) leie, lease, selge, overføre, viderelisensiere eller på 
annen måte distribuere Animasjonsdataene. 

4. Eiendomsrett. 

Andre enn de rettigheter som er gitt her, beholder Adobe alle rettigheter, tittel og interesse i og til 
Animasjonsdataene. Bortsett fra det som er uttrykkelig gitt i avsnitt 2 (Lisensbevilgning), har du 1) ingen 
rettigheter til å endre eller lage avledede verk av Animasjonsdataene, og 2) ingen lisens, rettighet 
eller interesse i noe(n) Adobe-patent, -varemerke, -opphavsrett, -handelsnavn eller -tjenestemerke 
gis herunder. Du godtar å ikke eksportere Animasjonsdataene i strid med de forente nasjoners embargo 
eller amerikanske lover og forskrifter. 

5. Brukerfigurer. 

Du kan bruke og endre Brukerfiguerer i forbindelse med Tjenestene og Animasjonsdataene. 
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