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Ці ліцензійні умови щодо Програмного забезпечення регулюють використання вами Програмного 
забезпечення, що є компонентом Послуг (наприклад, коли ви користуєтеся додатками Creative Cloud як 
учасник Creative Cloud). Ці умови входять в Загальні умови використання Adobe (надалі разом — 
«Загальні умови»). Терміни, виділені великими літерами в цьому документі, мають таке ж значення, що й 
у Загальних умовах. Програмне забезпечення ліцензується, а не продається, лише відповідно до цих 
умов. Якщо між вами та нашою компанією вже укладено іншу угоду щодо конкретного Програмного 
забезпечення, то в разі конфлікту з цими умовами чинними є умови тієї угоди.  

1. Використання Програмного забезпечення 

1.1 Заснована на передплаті ліцензія на Програмне забезпечення. 

Якщо наша компанія надає вам Програмне забезпечення в рамках вашої передплати використання 
Послуг, то з урахуванням дотримання вами цих умов наша компанія надає вам невиключну ліцензію на 
встановлення та використання Програмного забезпечення: (a) на Території (б) протягом дії вашої 
передплати та (в) відповідно до цих умов і пов’язаної документації, що супроводжує Програмне 
забезпечення. «Територія» означає всі регіони світу, крім країн, для яких США встановили ембарго, а 
також країн, у яких вам заборонено використовувати Програмне забезпечення чи Послуги. За один раз 
активувати Програмне забезпечення можна щонайбільше на 2 пристроях (або віртуальних машинах) за 
умови, що ці активації пов’язані з одним і тим ж ідентифікатором Adobe ID для однієї і тієї ж особи, якщо 
інакше не зазначено на сторінці http://www.adobe.com/go/activation_ua. Утім, Програмне забезпечення не 
можна використовувати на цих пристроях одночасно. 

1.2 Заснована на пристрої ліцензія на Програмне забезпечення. Якщо ви придбали ліцензію на 
Програмне забезпечення, розраховану за певною кількістю пристроїв або віртуальних машин (наприклад, 
якщо ви придбали Creative Cloud для освіти), то застосовуються положення цього Розділу 1.2: 

(a) Ліцензія. З урахуванням дотримання вами цих умов і сфери дії ліцензії, вказаних у документації, що 
супроводжує Програмне забезпечення, наша компанія надає вам невиключну ліцензію на встановлення 
та використання Програмного забезпечення: (1) на Території (2) протягом терміну дії ліцензії (3) у рамках 
сфери дії ліцензії та (4) відповідно до цих умов і положень, а також до пов’язаної документації, що 
супроводжує Програмне забезпечення. 

(б) Розповсюдження із сервера. Якщо таке допускається ліцензійним документом, підписаним між вами 
та нашою компанією, ви маєте право копіювати образ Програмного забезпечення на файловий сервер у 
своєму Інтранеті з метою завантаження та встановлення Програмного забезпечення на комп’ютери, що 
розміщені в тій же мережі Інтранет. «Інтранет» означає приватну пропрієтарну комп’ютерну мережу, 
доступ до якої маєте ви та ваші уповноважені співробітники та підрядники. До Інтранету не належать 
сегменти Інтернету, мережеві спільноти, відкриті для постачальників, продавців або постачальників 
послуг, чи мережеві спільноти, відкриті для громадськості (наприклад, групи за членством або підпискою, 
асоціації та подібні організації). 

1.3 Загальна ліцензія. Якщо Програмне забезпечення постачається як частина Послуг без обмежень 
щодо передплати чи кількості пристроїв, то з урахуванням дотримання вами цих умов наша компанія 
надає вам невиключну ліцензію на встановлення та використання Програмного забезпечення (а) на 
Території (б) з метою отримання доступу до Послуг і їх використання та (в) відповідно до цих умов і 
положень та пов’язаної документації, що супроводжує Програмне забезпечення. 

1.4 Пакет засобів розробки Програмного забезпечення. Якщо Програмне забезпечення містить пакет 
засобів розробки (SDK), що не посилається на окрему ліцензійну угоду, то ви можете використовувати 
пакет SDK, щоб створювати програми, які взаємодіють із Програмним забезпеченням («Програми 
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розробника»). Пакет SDK може містити вихідний код прикладів реалізації («Зразок коду»), компоненти 
виконання чи бібліотеки, що можуть входити в Програми розробника для забезпечення належної 
взаємодії з Програмним забезпеченням. Ви можете використовувати SDK лише для внутрішньої розробки 
Програм розробника та повторно поширювати Зразок коду, компоненти виконання та бібліотеки, які 
входять до складу SDK, лише в тій мірі, у якій це необхідно для належної реалізації SDK у Програмі 
розробника. Ви зобов’язані компенсувати нашій компанії будь-які збитки чи шкоду, зокрема оплату 
послуг юристів, і звільнити її від відповідальності за претензіями чи судовими позовами, що виникли 
внаслідок або в результаті того, що ви використовували будь-яку Програму розробника або пакет SDK. 
Будь-яка окрема ліцензійна угода щодо пакета SDK замінює положення цього розділу. 

1.5 Обмеження та вимоги. 

(a) Зауваження щодо авторських прав. Ви зобов’язані забезпечити наявність у будь-якій дозволеній копії 
Програмного забезпечення, яку ви створили, зауважень щодо авторського права та інших вказівок на 
авторську приналежність, що містяться в Програмному забезпеченні. 

(б) Обмеження. Якщо в цих умовах не вказано інакше, заборонено: 

(1) змінювати, переносити, адаптувати чи перекладати Програмне забезпечення; 

(2) здійснювати зворотне проектування, декомпіляцію, дизасемблювання чи якимось іншим чином 
намагатися розкрити вихідний код Програмного забезпечення; 

(3) використовувати чи пропонувати це Програмне забезпечення для використання на базі центру 
підготовки матеріалів до друку; 

(4) розміщувати Програмне забезпечення на сервері, передавати його шляхом потокової передачі даних 
або дозволяти іншим особам доступ до Програмного забезпечення через Інтернет або в інший спосіб 
користуватися доступом до Програмного забезпечення віддалено;  

(5) (i) здійснювати обминання технологічних заходів, спрямованих на контроль доступу до Програмного 
забезпечення, або (ii) розробляти, поширювати та використовувати з Програмним забезпеченням 
продукти, призначені для обминання таких технологічних заходів; 

(6) здавати в прокат, оренду, продавати, субліцензувати, переуступати або передавати свої права на 
Програмне забезпечення, а також видавати дозвіл на копіювання частини Програмного забезпечення на 
пристрій іншого користувача. Якщо ви придбали Creative Cloud для команди чи Creative Cloud для освіти 
(іменованого користувача), то маєте право призначати місця відповідно до застосовної документації; або 

(7) використовувати Програмне забезпечення для операцій, які не ініційовані окремим користувачем 
(наприклад, автоматична обробка сервером). 

1.6 Територія. Якщо ви придбали декілька ліцензій на Програмне забезпечення, то можете 
встановлювати та застосовувати Програмне забезпечення лише в тій країні, де було придбано ліцензії, 
окрім випадків, коли це допускається за нашою програмою з корпоративного ліцензування, у якій ви 
берете участь. Якщо ви проживаєте в Європейській економічній зоні, під «країною» мається на увазі 
Європейська економічна зона. Використання Програмного забезпечення або Послуг із порушенням 
положень цього Розділу надає нам право припинити дію наданої ліцензії або припинити передплату 
Creative Cloud чи доступ до Послуг. 

1.7 Активація. 

Щоб використовувати Програмне забезпечення, можливо, ви повинні будете виконати певні дії для 
активації Програмного забезпечення або підтвердження підписки. Невиконання активації чи реєстрації 
Програмного забезпечення, непідтвердження підписки або виявлення нашою компанією шахрайства чи 
неавторизованого використання Програмного забезпечення може призвести до скорочення 
функціональних можливостей, непридатності для застосування Програмного забезпечення або 
припинення чи призупинення підписки. 



1.8 Оновлення. 

Програмне забезпечення автоматично може завантажувати і встановлювати періодичні оновлення 
програми, розроблені Аdobe. Такі оновлення можуть здійснюватися у вигляді виправлень помилок, 
додавання нових функцій або випуску нових версій. Ви погоджуєтесь отримувати такі оновлення від 
компанії Adobe в процесі використання Програмного забезпечення. 

2. Особливі умови щодо програмного забезпечення 

Цей розділ стосується певного Програмного забезпечення та компонентів. У разі розбіжностей між цим 
розділом і рештою розділів до відповідного Програмного забезпечення та компонентів застосовуються 
положення цього розділу. 

2.1 Програмне забезпечення для шрифтів. Якщо Програмне забезпечення містить програми для 
шрифтів (за винятком шрифтів, доступних у Typekit, до яких застосовуються відповідні Додаткові умови): 

(а) Ви можете надавати шрифти, використані для окремого файлу, комерційному поліграфічному 
підприємству чи іншому центру підготування матеріалів до друку, причому центр підготування до друку 
може використовувати ці шрифти для обробки файлу користувача лише за наявності в нього чинної 
ліцензії на використання цього конкретного Програмного забезпечення для шрифтів. 

(б) Ви можете вбудовувати копії програмного забезпечення для шрифтів у електронні документи для 
друкування, перегляду та редагування документа. Жодні інші права щодо вбудовування програми для 
шрифтів не передбачені та заборонені ліцензією. 

(в) За винятком наведених вище випадків, шрифти зі списку http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_ua 
включені в Програмне забезпечення тільки для роботи інтерфейсу користувача Програмного 
забезпечення, а не для додавання їх до будь-яких файлів виводу. Шрифти з цього списку не ліцензуються 
відповідно до положень Розділу 2.1. Заборонено копіювати, переміщувати, активувати чи 
використовувати або дозволяти застосування будь-яких інструментів управління шрифтами для 
копіювання, переміщення, активації чи використання перелічених шрифтів у будь-яких прикладних 
модулях, програмах або файлах, окрім цього Програмного забезпечення. 

(г) Шрифти з відкритим вихідним кодом. Деякі шрифти, що поширює компанія Adobe з Програмним 
забезпеченням, можуть бути шрифтами з відкритим вихідним кодом. Використання вами цих шрифтів із 
відкритим вихідним кодом регулюється відповідними ліцензійними умовами, з якими можна 
ознайомитися на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/font_licensing_ua. 

2.2 Засіб для рендерингу After Effects. Якщо Програмне забезпечення містить повну версію Adobe After 
Effects, вам дозволено встановлювати необмежену кількість Засобів для рендерингу на комп’ютерах у 
межах внутрішньої мережі, за умови, що в ній є хоча б один комп’ютер із встановленою повною версією 
програми Adobe After Effects. Термін «Засіб для рендерингу» означає частину програмного забезпечення, 
яка підлягає встановленню та дозволяє здійснювати рендеринг проектів After Effects, але не може 
використовуватися для створення чи внесення змін до проектів і не містить повнофункціонального 
інтерфейсу користувача After Effects. 

2.3 Acrobat. Якщо до Програмного забезпечення входять Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite або 
певні функції, що належать зазначеному Програмному забезпеченню, тоді діють положення цього 
Розділу 2.3. 

(а) Програмне забезпечення може містити технологію активації, яка дозволяє вам використовувати 
документи у форматі PDF з певними функціями з використанням цифрових облікових даних, що містяться 
в Програмному забезпеченні («Ключ»). Заборонено отримувати або намагатися отримати доступ до 
Ключа та контролювати, вимикати, видаляти, використовувати або розповсюджувати Ключ для будь-яких 
цілей. 
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(б) Цифрові сертифікати. Цифрові сертифікати видають сторонні органи сертифікації, зокрема продавці 
Послуг сертифікації документів Adobe та продавці схваленого компанією Adobe списку довіри 
сертифікатів (надалі разом — «Органи сертифікації»), або ж можуть бути підписані самостійно. Ви та 
Орган сертифікації несете відповідальність за придбання, використання та надійність цифрових 
сертифікатів. Ви несете виключну відповідальність за прийняття рішення щодо довіри до сертифіката. 
Окрім випадків, коли Орган сертифікації надав вам окрему письмову гарантію, ви використовуєте 
цифрові сертифікати виключно на власний ризик. Ви зобов’язані захистити компанію Adobe від будь-
якої відповідальності, збитків, позовів, шкоди або претензій (у тому числі всіх обґрунтованих видатків, 
витрат і винагороди адвокатів), що виникають через використання вами будь-якого цифрового 
сертифіката чи Органу сертифікації або через вашу довіру до них. 

2.4 Adobe Runtime. Якщо Програмне забезпечення містить Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave 
Player або Authorware Player (надалі разом — Adobe Runtime), то застосовуються положення цього 
Розділу 2.4: 

(а) Обмеження щодо Adobe Runtime. Заборонено використовувати програми Adobe Runtime на 
пристрої, що не є персональним комп’ютером, або разом із будь-якою вбудованою версією чи версією 
будь-якої операційної системи для пристроїв. З метою уникнення сумнівів і лише для прикладу слід 
зазначити, що ви не можете використовувати продукт Adobe Runtime на будь-яких (1) мобільних 
пристроях, телевізійних декодерах, портативних пристроях, телефонних апаратах, ігрових консолях, 
телевізорах, DVD-програвачах, медіа-центрах (за винятком системи Windows XP Media Center Edition та її 
подальших версій), електронних рекламних щитах або інших цифрових інформаційних пристроях 
візуалізації, пристроях для доступу до Інтернету або інших пристроях, що мають вихід в Інтернет, КПК, 
медичних пристроях, банкоматах, телематичних пристроях, ігрових автоматах, побутових автоматичних 
системах, інтерактивних терміналах, пристроях дистанційного керування чи будь-яких інших електронних 
побутових приладах; (2) мобільних, кабельних, супутникових або телевізійних системах, що 
використовують послуги оператора; (3) інших пристроях із закритою системою. Додаткову інформацію 
щодо ліцензування Adobe Runtimes наведено на сторінці http://www.adobe.com/go/licensing_ua. 

(б) Розповсюдження Adobe Runtime. Ви маєте право розповсюджувати Adobe Runtime лише як повністю 
інтегровану частину програми розробника, створеної за допомогою Програмного забезпечення, зокрема 
утиліт, що постачаються з Програмним забезпеченням, як-от частина додатку, що постачається для 
роботи на операційних системах Apple iOS або Android™. Розповсюдження отриманого файлу виводу чи 
програми розробника на пристрої, що не є персональним комп’ютером, може вимагати від вас отримати 
певні ліцензії, які можуть передбачати додаткові ліцензійні платежі. Ви несете одноосібну відповідальність 
за одержання ліцензій для пристроїв, окрім ПК, та виплати відповідних платежів. Відповідно до умов цієї 
угоди наша компанія не надає ліцензій на сторонні технології для запуску програм розробника чи 
вивідних файлів на пристроях, окрім ПК. За винятком випадків, чітко окреслених у цьому Розділі, ви не 
маєте права розповсюджувати Adobe Runtime. 

2.5 Contribute Publishing Services. Відповідно до ліцензійної угоди з кінцевим користувачем програмного 
забезпечення Contribute Publishing Services, яка супроводжує таке програмне забезпечення, підключатися 
до програмного забезпечення Contribute Publishing Services заборонено, за винятком випадків, коли було 
придбано ліцензію на підключення до програмного забезпечення Contribute Publishing Services окремо 
для кожної особи, що буде підключатися до програмного забезпечення Contribute Publishing Services. Тим 
не менше, пробні версії програмного забезпечення Adobe Contribute можуть бути встановлені та 
підключені до програмного забезпечення Contribute Publishing Services згідно з умовами ліцензійної угоди 
з кінцевим користувачем програмного забезпечення Contribute Publishing Services. 

2.6 Adobe Presenter. Якщо Програмне забезпечення містить Adobe Presenter і разом із програмним 
забезпеченням встановлюється чи використовується компонент Adobe Connect, ви погоджуєтеся з тим, 
що встановлення або використання такого компонента здійснюється лише на комп’ютері, а не на інших 
пристроях, в тому числі, окрім іншого, пристроях для доступу до Інтернету, телевізійних декодерах, 
портативних пристроях, телефонах або планшетних ПК. Крім того, частина цього Програмного 
забезпечення, вбудована в презентацію, інформацію або контент, створені з використанням Програмного 
забезпечення («Adobe Presenter Run-Time»), може застосовуватися лише разом із презентацією, 

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


інформацією чи контентом, у які вона вбудована. Ви зобов’язані застосовувати Adobe Presenter Run-Time 
та вимагати від усіх ліцензіатів, що користуються такою презентацією, інформацією чи контентом, 
застосовувати Adobe Presenter Run-Time лише як вбудовану частину такої презентації, інформації чи 
контенту. Окрім цього, вам не дозволено модифікувати, здійснювати зворотне проектування та 
дизасемблювати Adobe Presenter Run-Time і вимагати цих дій від ліцензіатів презентації, інформації чи 
контенту. 

2.7 Flash Builder із LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder може містити 
бібліотеку fds.swc. Використання fds.swc дозволено лише для забезпечення можливості обслуговування 
даних зі сторони клієнта і як вихідного файлу з розробленим вами програмним забезпеченням з 
урахуванням наведених нижче умов. Заборонено (а) використовувати fds.swc для створення з’єднання чи 
офлайнових можливостей у межах програмного забезпечення або (б) об’єднувати fds.swc із будь-яким 
іншим програмним забезпеченням, аналогічним Adobe LiveCycle Data Services або BlazeDS. Щоби 
виконати будь-що з наведеного вище, необхідно отримати окрему ліцензію від нашої компанії. 

2.8 Digital Publishing Suite (DPS) та InDesign. Якщо до складу Програмного забезпечення входять певні 
компоненти для роботи з послугами DPS або доступу до них («Інструменти робочого стола DPS»), ви 
може встановлювати та використовувати Інструменти робочого стола DPS тільки для цілей: (а) створення 
чи продукування контенту, розробленого для відображення в засобі перегляду контенту Content Viewer 
(відповідно до умов використання DPS; «Вивід» означає контент); (б) оцінювання та тестування Виводу; 
або (в) для доступу та використання послуг DPS, де це можливо. Якщо інше не дозволяється 
положеннями Розділу 2.8, ви не маєте права демонструвати, розповсюджувати, змінювати чи публічно 
відтворювати Інструменти робочого стола DPS. 

3. Умови надання Послуг із урахуванням юрисдикції 

Цей розділ стосується певних юрисдикцій. У разі виникнення суперечностей між цим розділом і рештою 
розділів, до відповідної юрисдикції застосовуються положення цього розділу. 

3.1 Нова Зеландія. Для споживачів у Новій Зеландії, які придбали Програмне забезпечення для 
особистого, внутрішнього чи побутового (не пов’язаного з господарською діяльністю) використання, ця 
угода регулюється Законом про гарантії споживачів. 

3.2 Європейська економічна зона. 

(a) Гарантія. Якщо ви придбали Програмне забезпечення в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), зазвичай 
проживаєте в ЄЕЗ і є споживачем (тобто використовуєте Програмне забезпечення з особистою метою, а 
не з метою ведення господарської діяльності), то термін гарантії на Програмне забезпечення триває доти, 
доки триває ваша підписка. Повна відповідальність нашої компанії щодо будь-якої гарантійної претензії, а 
також єдиний та виключний засіб правового захисту для вас, пов’язаний із будь-якою гарантією, 
обмежується, за вибором нашої компанії, або підтримкою Програмного забезпечення на основі 
гарантійної претензії чи заміною Програмного забезпечення, або, якщо підтримка чи заміна не можуть 
бути здійснені, відшкодуванням передплачених і невикористаних коштів за підписку пропорційно до 
конкретного Програмного забезпечення. Окрім того, незважаючи на те що ці положення застосовуються 
до будь-якої претензії щодо збитків у зв’язку з використанням Програмного забезпечення, наша компанія 
несе відповідальність за прямі збитки, що є обґрунтовано прогнозованими, якщо наша компанія 
порушить цю угоду. Рекомендуємо вам вжити всіх розумних заходів, щоб запобігти можливим збиткам і 
зменшити їх, зокрема створивши резервну копію Програмного забезпечення та даних, що зберігаються 
на комп’ютері. 

(б) Декомпіляція. Жодне положення цих умов не обмежує будь-які безвідкличні права на декомпіляцію 
Програмного забезпечення, що надаються відповідним законодавством. Наприклад, якщо ваше місце 
перебування — Європейський Союз (ЄС), ви можете мати право відповідно до чинного законодавства на 
декомпіляцію Програмного забезпечення, якщо це потрібно з метою взаємодії Програмного 
забезпечення з іншим програмним забезпеченням, а наша компанія не надала таку інформацію. За таких 
обставин для забезпечення взаємодії вам спершу треба надіслати письмовий запит до нашої компанії, 



щоб отримати необхідну інформацію. Окрім того, декомпіляцію можете виконувати лише ви або інша 
особа, що має право використовувати Програмне забезпечення від вашого імені. Наша компанія має 
право висувати обґрунтовані умови, перш ніж надати таку інформацію. Ви можете використовувати 
інформацію, яку надала наша компанія та яку отримали ви, лише з метою, вказаною в цьому абзаці. Ви не 
маєте права розголошувати таку інформацію третій стороні або використовувати інформацію у спосіб, що 
порушує наше авторське право або авторське право одного з наших ліцензіарів. 

3.3 Австралія. Якщо ви отримали Програмне забезпечення в Австралії, застосовується наведене нижче 
положення, незважаючи на інші положення, наведені в цих умовах. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ У АВСТРАЛІЇ 

Наші товари постачаються з гарантіями, які не можуть виключатися відповідно до Закону 
Австралії про захист інтересів споживачів. Ви маєте право на заміну або відшкодування витрат у 
зв’язку зі значною несправністю, а також на компенсацію будь-яких інших обґрунтовано 
очікуваних втрат або збитків. Ви також маєте право на ремонт або заміну товару, якщо це товар 
неприйнятної якості, яка не є значною несправністю. 

4. Зауваження для кінцевих користувачів в уряді США 

Для закупівель урядом США Програмне забезпечення є комерційним комп’ютерним програмним 
забезпеченням відповідно до визначень у FAR 12.212 та на нього розповсюджуються обмежені права 
відповідно до визначень у Розділі FAR 52.227-19 «Комерційне комп’ютерне забезпечення — обмежені 
права» та у DFARS 227.7202 «Права на комерційне комп’ютерне забезпечення або на документацію до 
комерційного комп’ютерного забезпечення» залежно від обставин, а також відповідно до положень 
наступних редакцій цих правил. Будь-яке використання, змінення, випуск копій, застосування, виведення 
на екран або розкриття Програмного забезпечення урядом США мусить здійснюватися відповідно до 
ліцензійних прав і обмежень, вказаних у цих умовах. 

5. Повідомлення для третіх сторін 

5.1 Стороннє програмне забезпечення. Програмне забезпечення може містити сторонні програми, до 
яких застосовуються додаткові умови та положення, опубліковані за посиланням 
http://www.adobe.com/go/thirdparty_ua. 

5.2 ДИСТРИБУТИВ AVC. Наведене нижче повідомлення застосовується до Програмного забезпечення, 
що містить функціональні можливості імпорту й експорту AVC. ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ 
НА ПІДСТАВІ ПАКЕТА ПАТЕНТІВ AVC ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ (а) КОДУВАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («AVC ВІДЕО») 
ТА/АБО (б) ДЕКОДУВАННЯ AVC ВІДЕО, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ОСОБИСТО НА 
НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ, ТА/АБО ОДЕРЖАНОГО ВІД ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА AVC ВІДЕО. 
ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЙОГО. 
ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C., ДИВ. 
http://www.adobe.com/go/mpegla_ua. 

5.3 ДИСТРИБУТИВ MPEG-2. Наведене нижче повідомлення застосовується до Програмного 
забезпечення, що містить функціональні можливості імпорту й експорту MPEG-2. ПРЯМО ЗАБОРОНЕНО 
ЗАСТОСУВАТИ ЦЕЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЦІЛЕЙ, КРІМ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ 
СПОЖИВАЧЕМ ІЗ ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ СТАНДАРТУ MPEG 2 З МЕТОЮ КОДУВАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ 
В ПАКЕТНІЙ ФОРМІ, ЯКЩО ВІДСУТНЯ ЛІЦЕНЗІЯ НА ПІДСТАВІ ВІДПОВІДНИХ ПАТЕНТІВ ІЗ ПАКЕТА 
ПАТЕНТІВ MPEG 2, ЯКУ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA L.L.C., АДРЕСА: 250 STEELE STREET, 
SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206. 
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6. Умови щодо прикладних програмних платформ 

6.1 Apple. Якщо Програмне забезпечення завантажується з порталу програм Apple iTunes, ви визнаєте та 
погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не має жодних зобов’язань надавати будь-яке обслуговування 
або послуги підтримки Програмного забезпечення. Якщо Програмне забезпечення не відповідає 
застосовній гарантії, ви можете повідомити компанію Apple, і вона відшкодує вам ціну покупки 
Програмного забезпечення, при цьому максимальною мірою, дозволеною законодавством, компанія 
Apple не матиме жодних інших гарантійних зобов’язань щодо Програмного забезпечення. 

6.2 Microsoft. Якщо Програмне забезпечення завантажується з порталу програм Windows Phone Apps + 
Game Store, ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що компанія Microsoft, виробники пристроїв і оператори 
мереж не мають жодних зобов’язань надавати будь-яке обслуговування або послуги підтримки 
Програмного забезпечення. 

Компанія Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 

Компанія Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24 
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	1.5 Обмеження та вимоги.
	(a) Зауваження щодо авторських прав. Ви зобов’язані забезпечити наявність у будь-якій дозволеній копії Програмного забезпечення, яку ви створили, зауважень щодо авторського права та інших вказівок на авторську приналежність, що містяться в Програмному...
	(б) Обмеження. Якщо в цих умовах не вказано інакше, заборонено:
	(1) змінювати, переносити, адаптувати чи перекладати Програмне забезпечення;
	(2) здійснювати зворотне проектування, декомпіляцію, дизасемблювання чи якимось іншим чином намагатися розкрити вихідний код Програмного забезпечення;
	(3) використовувати чи пропонувати це Програмне забезпечення для використання на базі центру підготовки матеріалів до друку;
	(4) розміщувати Програмне забезпечення на сервері, передавати його шляхом потокової передачі даних або дозволяти іншим особам доступ до Програмного забезпечення через Інтернет або в інший спосіб користуватися доступом до Програмного забезпечення відда...
	(5) (i) здійснювати обминання технологічних заходів, спрямованих на контроль доступу до Програмного забезпечення, або (ii) розробляти, поширювати та використовувати з Програмним забезпеченням продукти, призначені для обминання таких технологічних захо...
	(6) здавати в прокат, оренду, продавати, субліцензувати, переуступати або передавати свої права на Програмне забезпечення, а також видавати дозвіл на копіювання частини Програмного забезпечення на пристрій іншого користувача. Якщо ви придбали Creative...
	(7) використовувати Програмне забезпечення для операцій, які не ініційовані окремим користувачем (наприклад, автоматична обробка сервером).
	1.6 Територія. Якщо ви придбали декілька ліцензій на Програмне забезпечення, то можете встановлювати та застосовувати Програмне забезпечення лише в тій країні, де було придбано ліцензії, окрім випадків, коли це допускається за нашою програмою з корпор...
	1.7 Активація.
	Щоб використовувати Програмне забезпечення, можливо, ви повинні будете виконати певні дії для активації Програмного забезпечення або підтвердження підписки. Невиконання активації чи реєстрації Програмного забезпечення, непідтвердження підписки або вия...
	1.8 Оновлення.
	Програмне забезпечення автоматично може завантажувати і встановлювати періодичні оновлення програми, розроблені Аdobe. Такі оновлення можуть здійснюватися у вигляді виправлень помилок, додавання нових функцій або випуску нових версій. Ви погоджуєтесь ...

	2. Особливі умови щодо програмного забезпечення
	Цей розділ стосується певного Програмного забезпечення та компонентів. У разі розбіжностей між цим розділом і рештою розділів до відповідного Програмного забезпечення та компонентів застосовуються положення цього розділу.
	2.1 Програмне забезпечення для шрифтів. Якщо Програмне забезпечення містить програми для шрифтів (за винятком шрифтів, доступних у Typekit, до яких застосовуються відповідні Додаткові умови):
	(а) Ви можете надавати шрифти, використані для окремого файлу, комерційному поліграфічному підприємству чи іншому центру підготування матеріалів до друку, причому центр підготування до друку може використовувати ці шрифти для обробки файлу користувача...
	(б) Ви можете вбудовувати копії програмного забезпечення для шрифтів у електронні документи для друкування, перегляду та редагування документа. Жодні інші права щодо вбудовування програми для шрифтів не передбачені та заборонені ліцензією.
	(в) За винятком наведених вище випадків, шрифти зі списку http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_ua включені в Програмне забезпечення тільки для роботи інтерфейсу користувача Програмного забезпечення, а не для додавання їх до будь-яких файлів виводу...
	(г) Шрифти з відкритим вихідним кодом. Деякі шрифти, що поширює компанія Adobe з Програмним забезпеченням, можуть бути шрифтами з відкритим вихідним кодом. Використання вами цих шрифтів із відкритим вихідним кодом регулюється відповідними ліцензійними...
	2.2 Засіб для рендерингу After Effects. Якщо Програмне забезпечення містить повну версію Adobe After Effects, вам дозволено встановлювати необмежену кількість Засобів для рендерингу на комп’ютерах у межах внутрішньої мережі, за умови, що в ній є хоча ...
	2.3 Acrobat. Якщо до Програмного забезпечення входять Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite або певні функції, що належать зазначеному Програмному забезпеченню, тоді діють положення цього Розділу 2.3.
	(а) Програмне забезпечення може містити технологію активації, яка дозволяє вам використовувати документи у форматі PDF з певними функціями з використанням цифрових облікових даних, що містяться в Програмному забезпеченні («Ключ»). Заборонено отримуват...
	(б) Цифрові сертифікати. Цифрові сертифікати видають сторонні органи сертифікації, зокрема продавці Послуг сертифікації документів Adobe та продавці схваленого компанією Adobe списку довіри сертифікатів (надалі разом — «Органи сертифікації»), або ж мо...
	2.4 Adobe Runtime. Якщо Програмне забезпечення містить Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player або Authorware Player (надалі разом — Adobe Runtime), то застосовуються положення цього Розділу 2.4:
	(а) Обмеження щодо Adobe Runtime. Заборонено використовувати програми Adobe Runtime на пристрої, що не є персональним комп’ютером, або разом із будь-якою вбудованою версією чи версією будь-якої операційної системи для пристроїв. З метою уникнення сумн...
	(б) Розповсюдження Adobe Runtime. Ви маєте право розповсюджувати Adobe Runtime лише як повністю інтегровану частину програми розробника, створеної за допомогою Програмного забезпечення, зокрема утиліт, що постачаються з Програмним забезпеченням, як-от...
	2.5 Contribute Publishing Services. Відповідно до ліцензійної угоди з кінцевим користувачем програмного забезпечення Contribute Publishing Services, яка супроводжує таке програмне забезпечення, підключатися до програмного забезпечення Contribute Publi...
	2.6 Adobe Presenter. Якщо Програмне забезпечення містить Adobe Presenter і разом із програмним забезпеченням встановлюється чи використовується компонент Adobe Connect, ви погоджуєтеся з тим, що встановлення або використання такого компонента здійснює...
	2.7 Flash Builder із LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder може містити бібліотеку fds.swc. Використання fds.swc дозволено лише для забезпечення можливості обслуговування даних зі сторони клієнта і як вихідного файлу з р...
	2.8 Digital Publishing Suite (DPS) та InDesign. Якщо до складу Програмного забезпечення входять певні компоненти для роботи з послугами DPS або доступу до них («Інструменти робочого стола DPS»), ви може встановлювати та використовувати Інструменти роб...

	3. Умови надання Послуг із урахуванням юрисдикції
	Цей розділ стосується певних юрисдикцій. У разі виникнення суперечностей між цим розділом і рештою розділів, до відповідної юрисдикції застосовуються положення цього розділу.
	3.1 Нова Зеландія. Для споживачів у Новій Зеландії, які придбали Програмне забезпечення для особистого, внутрішнього чи побутового (не пов’язаного з господарською діяльністю) використання, ця угода регулюється Законом про гарантії споживачів.
	3.2 Європейська економічна зона.
	(a) Гарантія. Якщо ви придбали Програмне забезпечення в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), зазвичай проживаєте в ЄЕЗ і є споживачем (тобто використовуєте Програмне забезпечення з особистою метою, а не з метою ведення господарської діяльності), то те...
	(б) Декомпіляція. Жодне положення цих умов не обмежує будь-які безвідкличні права на декомпіляцію Програмного забезпечення, що надаються відповідним законодавством. Наприклад, якщо ваше місце перебування — Європейський Союз (ЄС), ви можете мати право ...
	3.3 Австралія. Якщо ви отримали Програмне забезпечення в Австралії, застосовується наведене нижче положення, незважаючи на інші положення, наведені в цих умовах.
	ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ У АВСТРАЛІЇ
	Наші товари постачаються з гарантіями, які не можуть виключатися відповідно до Закону Австралії про захист інтересів споживачів. Ви маєте право на заміну або відшкодування витрат у зв’язку зі значною несправністю, а також на компенсацію будь-яких інши...

	4. Зауваження для кінцевих користувачів в уряді США
	Для закупівель урядом США Програмне забезпечення є комерційним комп’ютерним програмним забезпеченням відповідно до визначень у FAR 12.212 та на нього розповсюджуються обмежені права відповідно до визначень у Розділі FAR 52.227-19 «Комерційне комп’ютер...

	5. Повідомлення для третіх сторін
	5.1 Стороннє програмне забезпечення. Програмне забезпечення може містити сторонні програми, до яких застосовуються додаткові умови та положення, опубліковані за посиланням http://www.adobe.com/go/thirdparty_ua.
	5.2 ДИСТРИБУТИВ AVC. Наведене нижче повідомлення застосовується до Програмного забезпечення, що містить функціональні можливості імпорту й експорту AVC. ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ПАКЕТА ПАТЕНТІВ AVC ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО...
	5.3 ДИСТРИБУТИВ MPEG-2. Наведене нижче повідомлення застосовується до Програмного забезпечення, що містить функціональні можливості імпорту й експорту MPEG-2. ПРЯМО ЗАБОРОНЕНО ЗАСТОСУВАТИ ЦЕЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЦІЛЕЙ, КРІМ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТ...

	6. Умови щодо прикладних програмних платформ
	6.1 Apple. Якщо Програмне забезпечення завантажується з порталу програм Apple iTunes, ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не має жодних зобов’язань надавати будь-яке обслуговування або послуги підтримки Програмного забезпечення. Якщо ...
	6.2 Microsoft. Якщо Програмне забезпечення завантажується з порталу програм Windows Phone Apps + Game Store, ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що компанія Microsoft, виробники пристроїв і оператори мереж не мають жодних зобов’язань надавати будь-яке ...


