
Adobe üldiste kasutustingimuste tarkvaratingimused 

Viimati uuendatud 1. juunil 2015. Asendab täielikult 7. aprilli 2015. aasta versiooni. 

Käesolevate tarkvaratingimustega reguleeritakse teenuste juurde kuuluva tarkvara kasutamist (näiteks kui 
kasutate Creative Cloudi rakendusi oma Creative Cloudi liikmelisuse kaudu). Käesolevad tingimused kuuluvad 
Adobe üldiste kasutustingimuste juurde (koos üldtingimused). Mõisted, mida siin ei ole määratletud, on sama 
tähendusega kui üldtingimustes. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda üksnes vastavalt käesolevatele 
tingimustele. Kui olete sõlminud meiega mõne muu lepingu konkreetse tarkvara kohta, kohalduvad juhul, kui 
tekib vastuolu käesolevate tingimustega, lepingu tingimused.  

1. Tarkvara kasutamine. 

1.1 Liitumispõhine tarkvaralitsents. 

Kui me anname teile tarkvara teenuste kasutajaks liitumise raames, siis anname teile juhul, kui täidate neid 
tingimusi, mittevälistava litsentsi installida ja kasutada tarkvara: a) territooriumil, b) teie liitumise kehtivusajal ja 
c) kooskõlas käesolevate tingimustega ja tarkvaraga kaasneva seonduva dokumentatsiooniga. Territoorium 
tähendab kogu maailma, välja arvatud USA embargo alused riigid ja riigid, kus teil on keelatud kasutada tarkvara 
või teenuseid. Tarkvara saab aktiveerida korraga kuni 2 seadmes (või virtuaalseadmes), kui need aktiveerimised 
on seotud sama isiku sama Adobe ID-ga, välja arvatud juhul, kui lehel http://www.adobe.com/go/activation_ee 
on sätestatud teisiti. Te ei või aga kasutada tarkvara nendes kahes seadmes samaaegselt. 

1.2 Seadmepõhine tarkvaralitsents. Kui olete ostnud seadmete või virtuaalseadmete arvul põhineva 
tarkvaralitsentsi (näiteks kui olete ostnud haridusotstarbelise Creative Cloudi), kohaldatakse käesolevat 
punkti 1.2: 

a) Litsents. Juhul kui täidate neid tingimusi ja järgite tarkvaraga kaasnevas dokumentatsioonis määratletud 
litsentsiulatust, anname teile mittevälistava litsentsi tarkvara installida ja kasutada: 1) territooriumil, 2) litsentsi 
kehtivusajal, 3) litsentsi ulatuses ja 4) kooskõlas käesolevate tingimustega ja tarkvaraga kaasneva seonduva 
dokumentatsiooniga. 

b) Levitamine serverist. Kui meie ja teie vahelises litsentsidokumendis on lubatud, võite kopeerida tarkvara 
kujutise oma intraneti arvuti failiserverisse, et tarkvara saaks samas intranetis asuvatesse arvutitesse alla laadida 
ja installida. Intranet tähendab privaatset era-arvutivõrku, millele pääsete juurde teie ja teie volitatud töötajad ja 
alltöövõtjad. Intranet ei hõlma internetiosi, tarnijatele, hankijatele või teenusepakkujatele juurdepääsetavaid 
võrgukogukondi või üldsusele avatud võrgukogukondi (nagu näiteks liikmelisuse või liitumise alusel toimivad 
rühmad, ühendused ja muud taolised organisatsioonid). 

1.3 Üldlitsents. Kui tarkvara pakutakse teenuste osana ilma liitumisele või seadmete arvule piiranguid seadmata, 
anname teile juhul, kui täidate neid tingimusi, mittevälistava litsentsi installida ja kasutada tarkvara 
a) territooriumil, b) teenuste kasutamise ja neile juurdepääsemise eesmärgil ning c) kooskõlas käesolevate 
tingimustega ja tarkvaraga kaasneva seonduva dokumentatsiooniga. 

1.4 Arendustarkvara. Kui tarkvara sisaldab arendustarkvara (arendustarkvara), milles ei viidata eraldi 
litsentsilepingule, võite seda arendustarkvara kasutada selliste rakenduste arendamiseks, mis toimivad koos 
tarkvaraga (arendaja rakendus). Arendustarkvara võib hõlmata rakendusnäidiste lähtekoode (näidiskood), 
käituskomponente või teeke, mis võivad sisalduda arendaja rakenduses, et tagada korrektne koostoimivus 
tarkvaraga. Te võite arendustarkvara kasutada üksnes arendaja rakenduste sisemiseks arendamiseks ja võite 
arendustarkvaraga hõlmatud näidiskoodi, käituskomponente ja teeke edasi levitada üksnes juhul, kui see on 
vajalik arendustarkvara korrektseks rakendamiseks arendaja rakenduses. Te hüvitate meile kõik nõuded ja 
kohtukulud, sealhulgas advokaaditasud, mis võivad olla põhjustatud mis tahes arendaja rakendusest või 
arendustarkvara teiepoolsest kasutamisest. Mis tahes eraldi litsentsileping arendustarkvara kohta asendab 
käesoleva punkti. 

 

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


1.5 Piirangud ja nõuded. 

a) Omandiõigust käsitlevad märkused. Te peate tagama, et kõik teie tehtud lubatud koopiad tarkvarast 
sisaldavad samu autori- ja omandiõigust käsitlevaid märkusi, mis on tarkvara peal või sees. 

b) Piirangud. Kui käesolevates tingimustes ei ole lubatud teisiti, ei tohi te: 

1) tarkvara muuta, portida, kohandada ega tõlkida; 

2) tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega üritada muul viisil teada saada tarkvara lähtekoodi; 

3) tarkvara teenindusbüroona kasutada ega pakkuda; 

4) tarkvara majutada ega voogedastada või lubada kellelgi pääseda tarkvarale interneti kaudu juurde või 
pääseda tarkvarale muul viisil võrgus juurde; 

5) i) minna mööda tarkvarale juurdepääsu kontrollimiseks ettenähtud tehnoloogilistest meetmetest või 
ii) arendada, levitada või kasutada koos tarkvaraga selliseid tooteid, mis lähevad nendest tehnoloogilistest 
meetmetest mööda; 

6) rentida, liisida, all-litsentsida, loovutada ega edastada oma õigusi tarkvarale või volitada tarkvara mis tahes 
osa kopeerimist teise seadmesse. Kui ostate teenuse Creative Cloud for team või Creative Cloud for education 
(nimeline kasutaja), võite määrata kasutuskohad vastavalt kehtivale dokumentatsioonile; või 

7) kasutada tarkvara toiminguteks, mida ei ole käivitanud üksikkasutaja (nt automaatne töötlus serveris). 

1.6 Territoorium. Kui ostate üle ühe tarkvaralitsentsi, ei tohi te installida ega kasutada tarkvara väljaspool riiki, 
kus te litsentsi ostsite, välja arvatud juhul, kui meie hulgilitsentsimisprogrammis, millega liitusite, on lubatud 
teisiti. Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab „riik“ Euroopa Majanduspiirkonda. Me võime lõpetada 
käesolevaga antud litsentsi või peatada Creative Cloudi liikmelisuse või juurdepääsu teenustele, kui tuvastame, 
et te rikute tarkvara või teenuste kasutamisel käesolevat punkti. 

1.7 Aktiveerimine. 

Tarkvara puhul võivad olla nõutavad teatud sammud, mida peate tarkvara või oma liikmelisuse aktiveerimiseks 
tegema. Kui te ei suuda tarkvara aktiveerida või registreerida, liikmelisust kinnitada või kui me tuvastame 
tarkvara pettusliku või volitamata kasutamise, võib selle tagajärjeks olla tarkvara vähenenud funktsionaalsus, 
mittetoimivus või liikmelisuse lõpetamine või peatamine. 

1.8 Uuendused. 

Tarkvara võib mõnikord automaatselt alla laadida ja installida Adobe uuendusi. Need uuendused võivad olla 
programmivigade parandused, uued funktsioonid või uued versioonid. Te nõustute selliseid uuendusi saama 
Teie tarkvara kasutuse osana. 

2. Konkreetse tarkvara tingimused. 

Käesolevat punkti kohaldatakse konkreetse tarkvara ja komponentide suhtes. Kui ilmneb vastuolu käesoleva 
punkti ja teiste punktide vahel, siis asjaomast tarkvara või komponente reguleerib käesolev punkt. 

2.1 Fonttarkvara. Kui tarkvara sisaldab fonttarkvara (välja arvatud Typekitis saadaolevad fondid, mida 
reguleerivad selle lisatingimused): 

a) võite konkreetse faili puhul kasutatud fondi(d) anda kommertsprinterisse või muusse teenindusbüroosse ja 
niisugune teenindusbüroo võib kasutada fonti (fonte) teie faili töötlemiseks tingimusel, et sellel teenindusbürool 
on selle fonttarkvara kasutamiseks kehtiv litsents. 

b) võite manustada fonttarkvara koopiaid oma elektroonilistesse dokumentidesse, et dokumenti printida, 
vaadata ja redigeerida. Mingeid muid manustamisõigusi käesoleva litsentsiga kaudselt ei anta ega lubata. 
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c) erandina ülaltoodust on saidil http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_ee loetletud fondid lisatud ka 
tarkvarasse üksnes tarkvara kasutajaliidese toimimiseks ja mitte mis tahes väljundfaili lisamiseks. Loetletud 
fondid ei ole käesoleva punkti 2.1 kohaselt litsentsitud. Te ei tohi loetletud fonte kopeerida, teisaldada, 
aktiveerida või kasutada ega võimaldada mis tahes fondihaldusriistal loetletud fonte kopeerida, teisaldada, 
aktiveerida või kasutada koos mis tahes tarkvararakendusega, programmiga või failiga või tarkvararakenduses, 
programmis või failis, mis ei ole kõnealune tarkvara. 

d) Avatud lähtekoodiga fondid. Mõned fondid, mida Adobe tarkvaraga koos levitab, võivad olla avatud 
lähtekoodiga fondid. Nende avatud lähtekoodiga fontide teiepoolset kasutamist reguleeritakse kehtivate 
litsentsitingimustega, mis on saadaval saidil http://www.adobe.com/go/font_licensing_ee. 

2.2 Viimistlusmootor After Effects. Kui tarkvara sisaldab Adobe After Effectsi täisversiooni, võite installida 
piiramatul arvul viimistlusmootoreid (Render Engines) oma intranetti, mis hõlmab vähemalt ühte seadet, kuhu 
on installitud Adobe After Effectsi täisversioon. Mõiste „viimistlusmootor“ tähendab tarkvara installitavat osa, mis 
võimaldab After Effectsi projektide viimistlemist, mida ei saa aga kasutada projektide loomiseks ega muutmiseks 
ja mis ei sisalda täielikku After Effectsi kasutajaliidest. 

2.3 Acrobat. Kui tarkvara hõlmab tarkvara Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite või selle tarkvara teatud 
funktsioone, siis kohaldatakse käesolevat punkti 2.3. 

a) Tarkvara võib hõlmata lubavat tehnoloogiat, tänu millele saate lubada tarkvaras asuva digitaalse mandaadi 
(võti) kasutamise abil PDF-dokumentides teatud funktsioone. Te ei tohi mitte ühelgi eesmärgil võtmele juurde 
pääseda ega proovida võtmele juurde pääseda, võtit kontrollida, blokeerida, kõrvaldada, kasutada ega levitada. 

b) Digisertifikaadid. Digisertifikaate võivad väljastada kolmandatest isikutest sertifitseerimiskeskused, sealhulgas 
Adobe sertifitseeritud dokumentide teenuste pakkujad, Adobe Approved Trust Listi esindajad (koos 
sertifitseerimiskeskused) või sertifikaate võib ka iseseisvalt allkirjastada. Digisertifikaadi ostmine, kasutamine ja 
selle usaldamine on teie ja sertifitseerimiskeskuse kohustus. Te vastutate ainuisikuliselt otsuse eest, kas 
sertifikaati võib usaldada või mitte. Kui sertifitseerimiskeskus ei ole teile väljastanud eraldi kirjalikku 
garantiid, kasutate digisertifikaati üksnes oma riisikol. Te nõustute hüvitama Adobele kõik kohustused, 
kahjumid, hagid, kahjud või nõuded (sealhulgas kõik mõistlikud väljaminekud, kulud ja advokaaditasud), mis 
tulenevad mis tahes sellise sertifitseerimiskeskuse teenuse teiepoolsest kasutamisest või usaldamisest või on 
sellega seotud. 

2.4 Adobe Runtime. Kui tarkvara sisaldab Adobe AIRi, Adobe Flash Playerit, Shockwave Playerit või Authorware 
Playerit (koos Adobe Runtime), siis kohaldatakse käesolevat punkti 2.4: 

a) Adobe Runtime’i puhul kehtivad piirangud. Te ei tohi kasutada ühtegi Adobe Runtime’i üheski 
mittepersonaalarvuti tüüpi seadmes ega koos ühegi operatsioonisüsteemi manustatud versiooni või 
seadmeversiooniga. Kahtluste välistamiseks ja üksnes näitena: te ei tohi kasutada Adobe Runtime’i üheski 
1) mobiiliseadmes, digiboksis, pihuarvutis, telefonis, mängukonsoolis, teleris, DVD-mängijas, meediakeskuses 
(välja arvatud Windows XP Media Centeri versioon ja selle järgnevad versioonid), elektroonilises kuulutustahvlis 
ega muus digitaaltähistuse seadmes, internetiseadmes ega muus internetiühendusega seadmes, 
elektronmärkmikus, meditsiiniseadmes, rahaautomaadis, telemaatikaseadmes, mänguautomaadis, 
koduautomaatikasüsteemis, kioskis, kaugjuhtimisseadmes ega üheski muus tarbeelektroonikaseadmes; 
2) operaatoripõhises mobiili-, kaabli-, satelliidi- ega televisioonisüsteemis ega 3) muus suletud süsteemiga 
seadmes. Lisateave Adobe Runtime’ide litsentsimise kohta on saidil http://www.adobe.com/go/licensing_ee. 

b) Adobe Runtime’i levitamine. Te ei tohi Adobe Runtime’i levitada, välja arvatud täielikult integreeritud osana 
arendaja rakendusest, mis on loodud tarkvara abil, sealhulgas tarkvaraga koos antud utiliitide abil, näiteks osana 
rakendusest, millest on loodud operatsioonisüsteemides Apple iOS või Android™ käitatav pakett. Tulemuseks 
saadud väljundfaili või mittepersonaalarvuti tüüpi seadmes oleva arendaja rakenduse levitamiseks peate 
hankima litsentsid, mille suhtes võidakse kohaldada täiendavaid litsentsitasusid. Teie ainuisikuline vastutus on 
hankida litsentsid mittepersonaalarvuti tüüpi seadmete jaoks ning tasuda kohaldatavad litsentsitasud; meie ei 
anna käesolevatele tingimustele vastavaid litsentse kolmandate isikute tehnoloogiatele arendaja rakenduste või 
väljundfailide käitamiseks mittepersonaalarvuti tüüpi seadmes. Te ei või levitada Adobe Runtime’i, välja arvatud 
juhul, kui see on käesolevas punktis sõnaselgelt sätestatud. 
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2.5 Contribute Publishing Services. Vastavalt tarkvaraga Contribute Publishing Services kaasas olevale 
lõppkasutaja litsentsi lepingule ei tohi te luua ühendust tarkvaraga Contribute Publishing Services, kui te ei ole 
ostnud litsentsi ühenduse loomiseks tarkvaraga Contribute Publishing Services igale üksikisikule, kes võib 
tarkvaraga Contribute Publishing Services ühenduse luua. Seejuures kehtib siiski tingimus, et tarkvara Adobe 
Contribute’i prooviversioonid võivad installida tarkvara Contribute Publishing Services ja sellega kooskõlas 
tarkvara Contribute Publishing Services lõppkasutaja litsentsiga ühenduse luua. 

2.6 Adobe Presenter. Kui tarkvara sisaldab Adobe Presenterit ja te installite või kasutate lisandmoodulit Adobe 
Connect koos tarkvara kasutamisega, ei tohi te installida ega kasutada lisandmoodulit Adobe Connect üheski 
teises seadmes peale arvuti ega tohi installida või kasutada Adobe lisandmoodulit üheski mittepersonaalarvuti 
tüüpi seadmes, sealhulgas veebiseadmes, digiboksis, pihuseadmes, telefonis ja veebiplokis (loetelu ei ole 
ammendav). Lisaks tohite tarkvara abil loodud ja genereeritud esitlusse, teabesse või sisusse manustatavat 
tarkvara osa (Adobe Presenter Run-Time) kasutada ainult koos esitluse, teabe või sisuga, kuhu see on 
manustatud. Ei te ise ega ükski niisuguse esitluse, teabe või sisu litsentsisaaja ei tohi kasutada Adobe Presenter 
Run-Time’i muul viisil kui esitlusse, teabesse või sisusse manustatuna. Lisaks ei tohi te Adobe Presenter Run-
Time’i muuta, pöördprojekteerida ega pöördtransleerida ning kohustute tagama, et seda ei tee ka ükski 
niisuguse esitluse, teabe või sisu litsentsisaaja. 

2.7 Flash Builder koos teenusega LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder 
võib sisaldada teeki fds.swc. Te ei tohi kasutada teeki fds.swc ühelgi muul otstarbel kui kliendipoolse 
andmehaldusvõimekuse pakkumiseks ning väljundfailina teie arendatavas tarkvaras ja seda järgmistel 
tingimustel: te ei tohi a) kasutada teeki fds.swc, et võimaldada seoseid või võrguvälist võimekust tarkvaras või 
b) lisada teeki fds.swc mis tahes tarkvarasse, mis sarnaneb tarkvaraga Adobe LiveCycle Data Services või 
BlazeDS. Kui soovite teha midagi ülalmainitutest, peate meilt taotlema eraldi litsentsi. 

2.8 Digital Publishing Suite (DPS) ja InDesign. Kui tarkvara sisaldab teatud komponente, mis on mõeldud 
töötamiseks koos DPS-teenustega (DPS Desktop Tools) või neile juurdepääsemiseks, peate installima ja 
kasutama üksnes tööriistu DPS Desktop Tools, et a) luua või tekitada Content Vieweris kuvatavat sisu (nagu 
määratletud DPS-iga seotud kasutustingimustes; sisu nimetatakse väljundiks); b) hinnata ja katsetada väljundit; 
või c) DPS-ile juurdepääsemiseks või selle kasutamiseks, kui see on saadaval. Te ei tohi teenust DPS Desktop 
Tools kuvada, levitada, muuta või avalikult esitada, välja arvatud juhul, kui see on punktis 2.8 sõnaselgelt 
lubatud. 

3. Jurisdiktsiooni eritingimused. 

Käesolevat punkti kohaldatakse konkreetsete jurisdiktsioonide suhtes. Kui ilmneb vastuolu käesoleva punkti ja 
teiste punktide vahel, siis asjaomast jurisdiktsiooni reguleerib käesolev punkt. 

3.1 Uus-Meremaa. Uus-Meremaa tarbijate puhul, kes hangivad tarkvara isiklikuks, koduseks või leibkonnas 
kasutamiseks (mitteärilisel otstarbel), kehtib käesoleva lepingu suhtes tarbijagarantiide seadus (Consumer 
Guarantees Act). 

3.2 Euroopa Majanduspiirkond.  

a) Garantii. Kui te hankisite tarkvara Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), elate tavaliselt EMP-s ja olete tarbija 
(st kasutate tarkvara isiklikul, mitte ärilisel otstarbel), siis on teie tarkvara garantii kehtivusaeg sama mis teie 
liitumise kehtivusaeg. Kogu meie vastutus seoses mis tahes garantiinõudega ning teie ainuke garantiikohane 
hüvitis on meie valikul piiratud kas meie tarkvaratugi lähtuvalt garantiinõudest, tarkvara asendamine või juhul, 
kui tugi või vahetamine ei ole teostatavad, siis ettemakstud ja kasutamata liitumistasu tagastamine 
proportsionaalselt konkreetse tarkvaraga. Kui käesolevaid tingimusi kohaldatakse mis tahes kahjunõuete suhtes, 
mille te esitate seoses tarkvara teiepoolse kasutamisega, vastutame meie otseste kahjude eest, mis on 
põhjendatult ette nähtavad käesoleva lepingu meiepoolsel rikkumisel. Te peate rakendama kõiki mõistlikke 
meetmeid kahjude ärahoidmiseks ja vähendamiseks, eelkõige tegema varukoopiad tarkvarast ja oma arvuti 
andmetest. 



b) Pöördkompileerimine. Käesolevad tingimused ei piira tarkvara pöördkompileerimise võõrandamatut õigust, 
mis teil võib olla seaduse kohaselt. Näiteks kui te asute Euroopa Liidus (EL), võib teil kehtivate seaduste kohaselt 
olla õigus pöördkompileerida tarkvara, kui see on vajalik, et saavutada kõnealuse tarkvara koostoimivus muu 
tarkvaraprogrammiga ja me ei ole seda teavet kättesaadavaks teinud. Sellisel juhul peate meilt kõigepealt 
paluma kirjalikult teavet, mis on vajalik koostoimivuse saavutamiseks. Lisaks võite pöördkompileerimist teha 
üksnes teie või keegi, kes võib tarkvara teie nimel kasutada. Meil on õigus kehtestada enne sellise teabe 
edastamist mõistlikke tingimusi. Te võite meie antud teavet või teie saadud teavet kasutada üksnes käesolevas 
punktis kirjeldatud otstarbel. Te ei või seda teavet avaldada ühelegi kolmandale isikule ega kasutada seda teavet 
viisil, mis rikub meie autoriõigusi või meie litsentsiandjate autoriõigusi. 

3.3 Austraalia. Kui te hankisite tarkvara Austraalias, siis kohaldatakse alljärgnevat sätet, olenemata käesolevates 
tingimustes esitatud vastupidistest sätetest: 

TEAVE AUSTRAALIA TARBIJATELE: 

Meie kaupade kohta kehtivad garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseseadustega välistada. Teil on 
õigus saada olulise tõrke korral asendus või tagasimakse ning saada põhjendatult ette nähtavate 
kahjude eest hüvitist. Samuti on teil õigus kaupade parandamisele või asendamisele, kui kaubad ei ole 
vastuvõetava kvaliteediga ning kui tõrge ei ole oluline tõrge. 

4. Teade USA valitsuse lõppkasutajatele. 

USA valitsuse hangete puhul on tarkvara kaubanduslik arvutitarkvara, nagu on määratletud õigusaktis FAR 
12.212, ning selle suhtes kohaldatakse piiratud õigusi, nagu on määratletud õigusakti FAR jaotises 52.227-19 
„Commercial Computer Software - Restricted Rights“ ja õigusaktis DFARS 227.7202 „Rights in Commercial 
Computer Software or Commercial Computer Software Documentation“ ning nende järgnevates 
redaktsioonides. USA valitsuse poolne tarkvara mis tahes kasutamine, muutmine, reprodutseerimine, 
väljalaskmine, esitamine, kuvamine või avalikustamine peab olema kooskõlas käesolevates tingimustes 
kirjeldatud litsentsiõigustega ja piirangutega. 

5. Teated kolmandate isikute kohta. 

5.1 Kolmanda isiku tarkvara. Tarkvara võib sisaldada kolmanda isiku tarkvara, mille suhtes kohaldatakse 
lisatingimusi; need on saadaval saidil http://www.adobe.com/go/thirdparty_ee. 

5.2 AVC LEVITAMINE. Järgnev teade kehtib AVC impordi- ja ekspordifunktsiooni sisaldava tarkvara suhtes: 
KÄESOLEV TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENDIPORTFELLI LITSENTSI ALUSEL ISIKLIKUKS MITTEÄRILISEKS 
KASUTAMISEKS TARBIJA POOLT a) AVC STANDARDITELE VASTAVA VIDEO (AVC VIDEO) KODEERIMISEKS 
JA/VÕI b) AVC VIDEO KODEERIMISEKS, MIS ON KODEERITUD TARBIJA POOLT ISIKLIKUKS MITTEÄRILISEKS 
KASUTAMISEKS JA/VÕI ON OSTETUD AVC VIDEOTE MÜÜMISEKS LITSENTSITUD VIDEOMÜÜJALT. LITSENTSI 
EI ANTA JA SEE EI OLE EELDATAV MIS TAHES MUUKS KASUTUSEKS. LISATEAVET SAAB ETTEVÕTTELT MPEG 
LA L.L.C., VT SAITI http://www.adobe.com/go/mpegla_ee. 

5.3 MPEG-2 LEVITAMINE. Alljärgnev teade kehtib MPEG 2 impordi- ja ekspordifunktsiooni sisaldava tarkvara 
suhtes: KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMINE MUUL EESMÄRGIL KUI KASUTAJA ISIKLIKUKS KASUTUSEKS MIS 
TAHES VIISIL, MIS VASTAB MPEG 2 STANDARDILE PAKITUD MEEDIA VIDEOINFO KODEERIMISE KOHTA, ON 
SÕNASELGELT KEELATUD ILMA MPEG 2 PATENDIPORTFELLIS OLEVA KOHALDATAVA PATENDI LITSENTSITA, 
MIS ON SAADAVAL ETTEVÕTTELT MPEG LA L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 
80206. 

6. Rakendusplatvormi tingimused. 

6.1 Apple. Kui tarkvara laaditakse alla Apple iTunes Application Store’ist, siis olete teadlik ja nõustute, et Apple’il 
ei ole mingeid kohustusi pakkuda tarkvarale hooldus- või tugiteenuseid. Kui tarkvara ei vasta kehtivale garantiile, 

http://www.adobe.com/go/thirdparty_ee
http://www.adobe.com/go/mpegla_ee


võite teavitada Apple’it ning Apple tagastab teile tarkvara ostuhinna; ning et suurimas seadusega lubatud 
ulatuses ei ole Apple’il tarkvaraga seoses muid garantiikohustusi. 

6.2 Microsoft. Kui tarkvara laaditakse alla Windows Phone Apps + Game Store’ist, siis te olete teadlik ja 
nõustute, et Microsoftil, seadmete tootjatel ning võrguoperaatoritel ei ole mingeid kohustusi pakkuda tarkvarale 
hooldus- või tugiteenuseid. 
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	1. Tarkvara kasutamine.
	1.1 Liitumispõhine tarkvaralitsents.
	Kui me anname teile tarkvara teenuste kasutajaks liitumise raames, siis anname teile juhul, kui täidate neid tingimusi, mittevälistava litsentsi installida ja kasutada tarkvara: a) territooriumil, b) teie liitumise kehtivusajal ja c) kooskõlas käesole...
	1.2 Seadmepõhine tarkvaralitsents. Kui olete ostnud seadmete või virtuaalseadmete arvul põhineva tarkvaralitsentsi (näiteks kui olete ostnud haridusotstarbelise Creative Cloudi), kohaldatakse käesolevat punkti 1.2:
	a) Litsents. Juhul kui täidate neid tingimusi ja järgite tarkvaraga kaasnevas dokumentatsioonis määratletud litsentsiulatust, anname teile mittevälistava litsentsi tarkvara installida ja kasutada: 1) territooriumil, 2) litsentsi kehtivusajal, 3) litse...
	b) Levitamine serverist. Kui meie ja teie vahelises litsentsidokumendis on lubatud, võite kopeerida tarkvara kujutise oma intraneti arvuti failiserverisse, et tarkvara saaks samas intranetis asuvatesse arvutitesse alla laadida ja installida. Intranet ...
	1.3 Üldlitsents. Kui tarkvara pakutakse teenuste osana ilma liitumisele või seadmete arvule piiranguid seadmata, anname teile juhul, kui täidate neid tingimusi, mittevälistava litsentsi installida ja kasutada tarkvara a) territooriumil, b) teenuste ka...
	1.4 Arendustarkvara. Kui tarkvara sisaldab arendustarkvara (arendustarkvara), milles ei viidata eraldi litsentsilepingule, võite seda arendustarkvara kasutada selliste rakenduste arendamiseks, mis toimivad koos tarkvaraga (arendaja rakendus). Arendust...
	1.5 Piirangud ja nõuded.
	a) Omandiõigust käsitlevad märkused. Te peate tagama, et kõik teie tehtud lubatud koopiad tarkvarast sisaldavad samu autori- ja omandiõigust käsitlevaid märkusi, mis on tarkvara peal või sees.
	b) Piirangud. Kui käesolevates tingimustes ei ole lubatud teisiti, ei tohi te:
	1) tarkvara muuta, portida, kohandada ega tõlkida;
	2) tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega üritada muul viisil teada saada tarkvara lähtekoodi;
	3) tarkvara teenindusbüroona kasutada ega pakkuda;
	4) tarkvara majutada ega voogedastada või lubada kellelgi pääseda tarkvarale interneti kaudu juurde või pääseda tarkvarale muul viisil võrgus juurde;
	5) i) minna mööda tarkvarale juurdepääsu kontrollimiseks ettenähtud tehnoloogilistest meetmetest või ii) arendada, levitada või kasutada koos tarkvaraga selliseid tooteid, mis lähevad nendest tehnoloogilistest meetmetest mööda;
	6) rentida, liisida, all-litsentsida, loovutada ega edastada oma õigusi tarkvarale või volitada tarkvara mis tahes osa kopeerimist teise seadmesse. Kui ostate teenuse Creative Cloud for team või Creative Cloud for education (nimeline kasutaja), võite ...
	7) kasutada tarkvara toiminguteks, mida ei ole käivitanud üksikkasutaja (nt automaatne töötlus serveris).
	1.6 Territoorium. Kui ostate üle ühe tarkvaralitsentsi, ei tohi te installida ega kasutada tarkvara väljaspool riiki, kus te litsentsi ostsite, välja arvatud juhul, kui meie hulgilitsentsimisprogrammis, millega liitusite, on lubatud teisiti. Kui elate...
	1.7 Aktiveerimine.
	Tarkvara puhul võivad olla nõutavad teatud sammud, mida peate tarkvara või oma liikmelisuse aktiveerimiseks tegema. Kui te ei suuda tarkvara aktiveerida või registreerida, liikmelisust kinnitada või kui me tuvastame tarkvara pettusliku või volitamata ...
	1.8 Uuendused.
	Tarkvara võib mõnikord automaatselt alla laadida ja installida Adobe uuendusi. Need uuendused võivad olla programmivigade parandused, uued funktsioonid või uued versioonid. Te nõustute selliseid uuendusi saama Teie tarkvara kasutuse osana.

	2. Konkreetse tarkvara tingimused.
	Käesolevat punkti kohaldatakse konkreetse tarkvara ja komponentide suhtes. Kui ilmneb vastuolu käesoleva punkti ja teiste punktide vahel, siis asjaomast tarkvara või komponente reguleerib käesolev punkt.
	2.1 Fonttarkvara. Kui tarkvara sisaldab fonttarkvara (välja arvatud Typekitis saadaolevad fondid, mida reguleerivad selle lisatingimused):
	a) võite konkreetse faili puhul kasutatud fondi(d) anda kommertsprinterisse või muusse teenindusbüroosse ja niisugune teenindusbüroo võib kasutada fonti (fonte) teie faili töötlemiseks tingimusel, et sellel teenindusbürool on selle fonttarkvara kasuta...
	b) võite manustada fonttarkvara koopiaid oma elektroonilistesse dokumentidesse, et dokumenti printida, vaadata ja redigeerida. Mingeid muid manustamisõigusi käesoleva litsentsiga kaudselt ei anta ega lubata.
	c) erandina ülaltoodust on saidil http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_ee loetletud fondid lisatud ka tarkvarasse üksnes tarkvara kasutajaliidese toimimiseks ja mitte mis tahes väljundfaili lisamiseks. Loetletud fondid ei ole käesoleva punkti 2.1 ...
	d) Avatud lähtekoodiga fondid. Mõned fondid, mida Adobe tarkvaraga koos levitab, võivad olla avatud lähtekoodiga fondid. Nende avatud lähtekoodiga fontide teiepoolset kasutamist reguleeritakse kehtivate litsentsitingimustega, mis on saadaval saidil ht...
	2.2 Viimistlusmootor After Effects. Kui tarkvara sisaldab Adobe After Effectsi täisversiooni, võite installida piiramatul arvul viimistlusmootoreid (Render Engines) oma intranetti, mis hõlmab vähemalt ühte seadet, kuhu on installitud Adobe After Effec...
	2.3 Acrobat. Kui tarkvara hõlmab tarkvara Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite või selle tarkvara teatud funktsioone, siis kohaldatakse käesolevat punkti 2.3.
	a) Tarkvara võib hõlmata lubavat tehnoloogiat, tänu millele saate lubada tarkvaras asuva digitaalse mandaadi (võti) kasutamise abil PDF-dokumentides teatud funktsioone. Te ei tohi mitte ühelgi eesmärgil võtmele juurde pääseda ega proovida võtmele juur...
	b) Digisertifikaadid. Digisertifikaate võivad väljastada kolmandatest isikutest sertifitseerimiskeskused, sealhulgas Adobe sertifitseeritud dokumentide teenuste pakkujad, Adobe Approved Trust Listi esindajad (koos sertifitseerimiskeskused) või sertifi...
	2.4 Adobe Runtime. Kui tarkvara sisaldab Adobe AIRi, Adobe Flash Playerit, Shockwave Playerit või Authorware Playerit (koos Adobe Runtime), siis kohaldatakse käesolevat punkti 2.4:
	a) Adobe Runtime’i puhul kehtivad piirangud. Te ei tohi kasutada ühtegi Adobe Runtime’i üheski mittepersonaalarvuti tüüpi seadmes ega koos ühegi operatsioonisüsteemi manustatud versiooni või seadmeversiooniga. Kahtluste välistamiseks ja üksnes näitena...
	b) Adobe Runtime’i levitamine. Te ei tohi Adobe Runtime’i levitada, välja arvatud täielikult integreeritud osana arendaja rakendusest, mis on loodud tarkvara abil, sealhulgas tarkvaraga koos antud utiliitide abil, näiteks osana rakendusest, millest on...
	2.5 Contribute Publishing Services. Vastavalt tarkvaraga Contribute Publishing Services kaasas olevale lõppkasutaja litsentsi lepingule ei tohi te luua ühendust tarkvaraga Contribute Publishing Services, kui te ei ole ostnud litsentsi ühenduse loomise...
	2.6 Adobe Presenter. Kui tarkvara sisaldab Adobe Presenterit ja te installite või kasutate lisandmoodulit Adobe Connect koos tarkvara kasutamisega, ei tohi te installida ega kasutada lisandmoodulit Adobe Connect üheski teises seadmes peale arvuti ega ...
	2.7 Flash Builder koos teenusega LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder võib sisaldada teeki fds.swc. Te ei tohi kasutada teeki fds.swc ühelgi muul otstarbel kui kliendipoolse andmehaldusvõimekuse pakkumiseks ning väljund...
	2.8 Digital Publishing Suite (DPS) ja InDesign. Kui tarkvara sisaldab teatud komponente, mis on mõeldud töötamiseks koos DPS-teenustega (DPS Desktop Tools) või neile juurdepääsemiseks, peate installima ja kasutama üksnes tööriistu DPS Desktop Tools, e...

	3. Jurisdiktsiooni eritingimused.
	Käesolevat punkti kohaldatakse konkreetsete jurisdiktsioonide suhtes. Kui ilmneb vastuolu käesoleva punkti ja teiste punktide vahel, siis asjaomast jurisdiktsiooni reguleerib käesolev punkt.
	3.1 Uus-Meremaa. Uus-Meremaa tarbijate puhul, kes hangivad tarkvara isiklikuks, koduseks või leibkonnas kasutamiseks (mitteärilisel otstarbel), kehtib käesoleva lepingu suhtes tarbijagarantiide seadus (Consumer Guarantees Act).
	3.2 Euroopa Majanduspiirkond.
	a) Garantii. Kui te hankisite tarkvara Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), elate tavaliselt EMP-s ja olete tarbija (st kasutate tarkvara isiklikul, mitte ärilisel otstarbel), siis on teie tarkvara garantii kehtivusaeg sama mis teie liitumise kehtivusaeg...
	b) Pöördkompileerimine. Käesolevad tingimused ei piira tarkvara pöördkompileerimise võõrandamatut õigust, mis teil võib olla seaduse kohaselt. Näiteks kui te asute Euroopa Liidus (EL), võib teil kehtivate seaduste kohaselt olla õigus pöördkompileerida...
	3.3 Austraalia. Kui te hankisite tarkvara Austraalias, siis kohaldatakse alljärgnevat sätet, olenemata käesolevates tingimustes esitatud vastupidistest sätetest:
	TEAVE AUSTRAALIA TARBIJATELE:
	Meie kaupade kohta kehtivad garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseseadustega välistada. Teil on õigus saada olulise tõrke korral asendus või tagasimakse ning saada põhjendatult ette nähtavate kahjude eest hüvitist. Samuti on teil õigus kaupad...

	4. Teade USA valitsuse lõppkasutajatele.
	USA valitsuse hangete puhul on tarkvara kaubanduslik arvutitarkvara, nagu on määratletud õigusaktis FAR 12.212, ning selle suhtes kohaldatakse piiratud õigusi, nagu on määratletud õigusakti FAR jaotises 52.227-19 „Commercial Computer Software - Restri...

	5. Teated kolmandate isikute kohta.
	5.1 Kolmanda isiku tarkvara. Tarkvara võib sisaldada kolmanda isiku tarkvara, mille suhtes kohaldatakse lisatingimusi; need on saadaval saidil http://www.adobe.com/go/thirdparty_ee.
	5.2 AVC LEVITAMINE. Järgnev teade kehtib AVC impordi- ja ekspordifunktsiooni sisaldava tarkvara suhtes: KÄESOLEV TOODE ON LITSENTSITUD AVC PATENDIPORTFELLI LITSENTSI ALUSEL ISIKLIKUKS MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS TARBIJA POOLT a) AVC STANDARDITELE VAST...
	5.3 MPEG-2 LEVITAMINE. Alljärgnev teade kehtib MPEG 2 impordi- ja ekspordifunktsiooni sisaldava tarkvara suhtes: KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMINE MUUL EESMÄRGIL KUI KASUTAJA ISIKLIKUKS KASUTUSEKS MIS TAHES VIISIL, MIS VASTAB MPEG 2 STANDARDILE PAKITUD MEEDI...

	6. Rakendusplatvormi tingimused.
	6.1 Apple. Kui tarkvara laaditakse alla Apple iTunes Application Store’ist, siis olete teadlik ja nõustute, et Apple’il ei ole mingeid kohustusi pakkuda tarkvarale hooldus- või tugiteenuseid. Kui tarkvara ei vasta kehtivale garantiile, võite teavitada...
	6.2 Microsoft. Kui tarkvara laaditakse alla Windows Phone Apps + Game Store’ist, siis te olete teadlik ja nõustute, et Microsoftil, seadmete tootjatel ning võrguoperaatoritel ei ole mingeid kohustusi pakkuda tarkvarale hooldus- või tugiteenuseid.


