
„Typekit“ Paslaugų Sutartis 

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2016 m. lapkričio 2 d. Visiškai pakeičia ankstesnę versiją. 

Naudodamiesi „Typekit“ paslauga arba norėdami įdiegti bet kokią Paslaugos programinės įrangos dalį, jūs sutinkate su 
šiomis sąlygomis ir reikalavimais. Prašome atidžiai juos perskaityti. 

Apžvalgos lentelė 
Naudojimosi planų palyginimas Individualus planas Verslo planas Įmonės planas 

Pagrindinės sąlygos ● ● ● 
Papildoma paslaugų lygio sutartis (PLS)  ● ● 
Žalos atlyginimas   ● 

1. Apibrėžimai. 

Didžiosiomis raidėmis rašomi terminai turi čia nurodytą reikšmę. Didžiosiomis raidėmis rašomi terminai, kurių apibrėžimai 
čia nepateikiami, vartojami Bendrosiose Sąlygose, prieinamose adresu www.adobe.com/go/terms_lt, nurodyta reikšme. 

1.1 „Paskyra“ – tai paskyra (įskaitant bet kurį „Adobe“ ID ir naudotojo profilį), kurią Jūs sukuriate pirmą kartą 
užsiregistruodama (-as) naudotis Paslauga; paskyros dalimi laikomi visi unikalūs raktai arba identifikatoriai, kuriuos 
„Adobe“ Jums suteikia arba kuriuos kitaip naudoja Jūsų susiejimui su Jūsų paskyra. 

1.2 „Adobe“ arba „Mes“ – tai „Adobe Systems Incorporated“, Delaveryje įsikūrusi bendrovė, kurios adresas yra 
345 Park Avenue, San Jose, California 95110, jei ši sutartis su Jumis sudaryta Jums esant JAV, Kanadoje arba Meksikoje; 
kitu atveju tai reiškia „Adobe Systems Software Ireland Limited“, kurios adresas yra 4-6 Riverwalk, Citywest Business 
Campus, Dublin 24, Ireland (Airija). 

1.3 „Agentūra“ – tai individuali arba komercijos įmonė, kuri klientams ir užsakovams teikia žiniatinklio arba grafinio 
dizaino, reklamos, rinkodaros ar panašias paslaugas bei į kurios paslaugas įeina Publikacijų kūrimas ir (arba) priežiūra. 

1.4 „Kompiuteris“ – tai virtualus ar fizinis įtaisas duomenims saugoti ir perdirbtim, pvz: serveriai, staliniai ir nešiojamieji 
kompiuteriai, mobilieji įrenginiai, prijungti prie interneto įrenginiai ir įranga. Tuo atveju, jei įrenginys turi daugiau nei vieną 
virtualiąją aplinką (įskaitant virtualiąsias mašinas ir virtualiuosius procesorius), kiekviena virtualioji aplinka bus laikoma 
atskiru Kompiuteriu. 

1.5 „Kliento Turinys“ – tai Jūsų šriftai ir (arba) šriftų grupės („turinys“, kaip terminas, vartojamas kaip „Adobe“ Bendrasis 
Vartojamas Terminas), kuriuos naudoti atskirai gavote trečiųjų šalių licenciją ir kurie yra skirti Jums naudoti kartu su šia 
Paslauga pagal šios Sutarties sąlygas. 

1.6 „Išvestinis (-iai) Darbas (-ai)“ – tai dvejetainiai duomenys, pagrįsti Licencijuotu Turiniu (įskaitant bet kurią 
Licencijuotos Programinės Įrangos dalį) arba iš jo gauti bet kokia forma, į kurią šie dvejetainiai duomenys gali būti 
perdirbti, transformuoti arba kuriai gali būti pritaikyti, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio formato dvejetainius 
duomenis, į kuriuos gali būti pakeistas šis Licencijuotas Turinys. 

1.7 „Dokumentacija“ – tai aiškinamoji rašytinė medžiaga bei failai ir (arba) kita naudotojo dokumentacija, pateikiama su 
Licencijuotu Turiniu arba publikuojama, padaryta prieinama arba kaip nors kitaip Jums pateikta „Adobe“ ir susijusi su 
Paslauga, kuria naudojatės. 

1.8 „Rinkinys“ – tai kompiuterinės, žiniatinklio ar kitos su terpe suderinamos programinės įrangos paketas, kurį sukūrėte 
naudodamiesi Paslauga; į šį paketą įeina Jūsų pageidaujami nustatymai, Jūsų pasirinkti Licencijuoti Šriftai ir formatai, 
stiliaus aprašai ir kiti programinės įrangos kodai kartu su „JavaScript“ programa, kuri gali būti teikiama per Paslaugą, kai 
norite įforminti ir identifikuoti kiekvieną Rinkinį ir atitinkamą Leidėją bei valdyti ir sekti Licencijuotų Šriftų naudojimą, 
susijusį su Publikacija. 

1.9 „Licencijos teikėjas (-ai)“ – trečioji šalis, kuri suteikė „Adobe“ licenciją naudotis bet kokiu Licencijuotu Turiniu, kuriuo 
„Adobe“ leidžia naudotis Jums. 

1.10 „Licencijuotas Turinys“ – tai Licencijuoti Šriftai, Rinkos Šriftai, Licencijuota Programinė įranga, Paslauga, Paslaugos 
Sąsajos ir Paslaugos Sąsajos atpažinimo ženklai. 
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1.11 „Licencijuoti Šriftai“ – tai šriftai ar jų grupės, kurių licenciją per Paslaugą Jums suteikia „Adobe“ ir kurie yra skirti 
Jums Naudoti pagal šias Papildomas Sąlygas. 

1.12 „Licencijuota Programinė Įranga“ – tai Paslauga ir bet kuri ir visa programinė įranga, su kuria pateikiama ši Sutartis, 
įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius programinės įrangos failus, kuriuose laikomi Licencijuoti ir Rinkos Šriftai ir bet 
kokie scenarijai, scenarijų logika ar kiti kodai, naudojami Paslaugos viduje ar sugrupuoti su „Typekit Desktop“, arba įdėti į 
eksportuojamų failų formatus (ir visi Atnaujinimai bei Naujovinimai arba Dokumentacija, susijusi su tuo, kas pateikta 
anksčiau), kuriuos „Adobe“ Jums suteikia per Paslaugą, kad galėtumėte pasiekti ir gauti Licencijuotą Turinį. 

1.13 „Rinkos Šriftai“ – tai šriftai arba šriftų šeimos, kurių naudojimo licenciją kartu su savo Paslaugomis Jums suteikia 
„Adobe“ arba Licencijos Teikėjas. Jų naudojimą reglamentuoja „Adobe“ arba Licencijos Teikėjo galutinio naudotojo 
licencijos sąlygos. 

1.14 „Prekyvietės Užsakymas“ – tai Prekyvietės Šriftai, prie kurių prieigą ir prieigą per Paslaugą Jums suteikia „Adobe“ ir 
Licencijuotojas (-ai).  

1.15 „Leidžiamas Kompiuterių Skaičius“ – tai didžiausias Kompiuterių, kuriuose arba į kuriuos gali būti įdiegiamas 
„Typekit Sync Fonts“, skaičius (įskaitant vienalaikio naudojimo kiekį ar atskirus atvejus, leidžiamus pagal konkretų Jūsų 
Paslaugos Abonemento Planą) ir iš kurių Paslaugos gali būti prieinamos. 

1.16 „Leidėjas“ – tai asmuo ar subjektas (Jūs arba Jūsų klientas ar užsakovas, kurio vardu galite veikti), kuriam priklauso į 
Licencijuotą Turinį neįeinantis turinys, matomas Publikacijose. 

1.17 „Publikuotas (-i) Dokumentas (-ai)“ – tai bet kuris viešai platinamas skaitmeninio dokumento formatas (pvz.: 
„Word“, PDF, EPUB ir kt.), kuriame Naudojami Licencijuoti šriftai, įdėti ar ne, įskaitant bet kurio prie Publikuotų 
Dokumentų prieigą turinčio subjekto vykdomą rodymą, peržiūrą ar naudojimą. 

1.18 „Publikacijos“ – tai atskirai ar bendrai bet kuris Publikuotas Dokumentas arba Publikuota Svetainė. 

1.19 „Publikuota (-os) Svetainė (-ės)“ – tai atitinkamai interneto svetainės, tinklalapiai ar jų turinys, kurį projektuojate, 
plėtojate ar kuriate ir kuris yra publikuotas bei į kurį įeina ar kuriame yra prieiga prie Licencijuotų Šriftų, Naudojančių 
„Typekit“ Tinklą. 

1.20 „Perpardavimo Platforma“ – tai bet kuri paslauga, leidžianti savo užsakovams ar klientams pasirinkti interneto 
svetainėms ar kitiems produktams skirtus šriftus, kuriuos ji teikia jų vardu (pvz: tinklaraščių platformos, socialinių tinklų 
profiliai ir kt.) 

1.21 „Paslauga (-os)“ – tai „Typekit“ paslaugų svetainė, prieinama per www.typekit.com, įskaitant „Typekit Sync“, „Typekit 
Web“, „Typekit Marketplace“ ir visas kitas paslaugas, funkcijas ar turinį, prieinamą naudojantis „Typekit“ paslaugų 
svetaine, jos viduje ar per ją. 

1.22 „Paslaugos Sąsaja (-os)“ – tai bet kokie Paslaugos teikiami ar per ją prieinami papildiniai ar programos sąsajos, 
suteikiantys Jums programavimo prieigą prie Paslaugos funkcijų visumos ir galimybę peržiūrėti Licencijuotą Turinį ar 
kitaip kurti, konfigūruoti, keisti ir publikuoti Rinkinius bei paimti šriftų metaduomenis Paslaugų šrifto bibliotekoje. 

1.23 „Abonemento Planas (-ai)“ – tai atitinkamai kiekviena Paslaugos abonemento plano versija, įskaitant Bandomąsias 
Versijas, taip pat visos susijusios Naudojimo sąlygos ir reikalavimai, leidimai, išlygos, apribojimai ir mokėjimo 
tvarkaraščiai, pateikti kiekvieno abonemento plano aprašyme adresu https://typekit.com/plans ir šia nuoroda įtraukiami į 
šias Papildomas Sąlygas. 

1.24 „Typekit Sync“ – tai „Typekit Sync Fonts“ ir Paslaugos funkcijos, prieinamos atsisiuntus ar įdiegus „Adobe“ 
programinę įrangą Jūsų kompiuteryje, jos supaprastina Jūsų prieigą prie ir Naudojimąsi Paslaugomis ir „Typekit Sync 
Fonts“ leidybos tikslais (t. y. už Paskelbtų Dokumentų sukūrimą). 

1.25 „Typekit Sync Font(s)“ – tai Licencijuoti Šriftai ir Prekyvietės Šriftai, kuriuos sinchronizavote į savo kompiuterį 
leidybos tikslais (t. y. už Paskelbtų Dokumentų sukūrimą). 

1.26 „Typekit Marketplace“ – tai Paslaugų dalis, per kurią „Adobe“ ir Licencijuotojas siūlo paslaugas tiesiogiai 
parduodamiems Prekyvietės Šriftams, kuriems taikomos „Adobe“ arba Licencijos Išdavėjo galutinio vartotojo licencijos 
sąlygos. 

1.27 „Typekit Web“ – tai „Typekit Web Fonts“ Žiniatinklio Šriftai ir paslaugos funkcijos, kurios palengvina prieigą prie 
Paslaugos ir „Typekit Web Fonts“ Žiniatinklio Šriftų bei naudojimąsi jais siekiant kurti Publikuotas Svetaines. 

http://www.typekit.com/
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1.28 „Typekit Web Fonts“ – tai Licencijuotų Šriftų ir Prekyvietės šriftų žiniatinklio formato versijos, kurias reikia naudoti 
kuriant Publikuotas Svetaines. 

1.29 „Atnaujinimai ir Naujovinimai“ – tai bet kokie atnaujinimai, pataisymai, pakeitimai ar papildymai, kurie gali būti 
padaryti ir įdiegti arba „Adobe“ Jums suteikiami bet kuriuo metu, kad galėtumėte atnaujinti, išplėsti ar pagerinti 
naudojimąsi Paslauga pagal atskiras sąlygas nenumatytu mastu. „Adobe“ jokiu būdu neįsipareigoja dėl pasekmių, 
susijusių su tokiais pakeitimais. 

1.30 „Naudoti“, „Naudojimasis“ ar „Naudojimas“ – tai visas ir bet koks Jūsų naudojimasis Paslauga, susijęs su Licencijuoto 
Turinio atsisiuntimu, integracija, prieiga, sinchronizavimu, naudojimu ar pateikimu. 

1 31 „Jūs“ – tai bet kuris asmuo, subjektas ar Agentūra, kuris susikuria ir Naudojasi Paskyra, kad galėtų prieiti prie 
Paslaugų savo vardu ar savo klientų ar užsakovų vardu Publikacijų reikmėms. 

2. Pagrindinės Sąlygos. 

Jūs, naudodamiesi Paslauga, vadovausitės šiomis Papildomomis Naudojimo Sąlygomis („Papildomos Sąlygos“), kurios 
papildo „Adobe.com“ Naudojimo Sąlygas („Bendrosios Sąlygos“), esančias adresu www.adobe.com/go/terms_lt, kurios 
šiuo įtraukiamos į Papildomas Sąlygas. 

2.1 Prenumeratos Planų ir Prekyvietės Užsakymai. 

2.1.1 Į Paslaugą įeina: a) nemokamas asmeninis Abonemento Planas ir b) įmoka pagrįstas (mokamas) asmeninis, verslo ir 
įmonės Abonemento Planas, ir c) Prekyvietės Užsakymai, suteikiantys Jums prieigą prie Licencijuoto Turinio, skirto 
Naudoti Jūsų Publikacijose. Kai kuriems Naudojimosi Planams taikomas Bandomasis jų naudojimosi laikotarpis. 

2.1.2 Visi mokesčiai pagal Naudojimosi planą ir Prekyvietės Užsakymus pateikiami neįskaičiuojant mokesčių, rinkliavų 
arba prievolių, kurias taiko mokesčių inspekcija, ir Jūs atsakingi už šių mokesčių, rinkliavų arba prievolių, išskyrus 
Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčius (federalinius arba valstijos), sumokėjimą. 

2.2 Viršijimai, Plano keitimas, Prekyvietės Užsakymai. 

2.2.1 Pagal Naudojimosi Planą ribojama naudojimosi apimtis. Šie apribojimai taikomi atsižvelgiant į Licencijuotą Turinį ir 
taip pat gali būti įtraukti į Jūsų Paskyros profilį. Jei Jūsų Naudojimasis Licencijuotu Turiniu viršija apribojimus, nustatytus 
Licencijuotam Turiniui arba Jūsų konkrečiam Naudojimosi Planui („Viršijimas“), nesvarbu, kas esate: individualus 
naudotojas, Perpardavėjas ar „Typekit“ Įmonės Plano arba „Creative Cloud“ Įmonė, taip pat nesvarbu, ar Viršijimas įvyksta 
specialiai ar netyčia, „Adobe“ turi teisę savo nuožiūra už papildomą naudojimąsi pateikti sąskaitą Jūsų „Typekit“ Įmonės 
Plano arba „Creative Cloud“ Įmonės Plano pardavimo užsakyme nurodytu adresu ir tuoj pat nuskaityti papildomą 
mokestį nuo Jūsų kredito kortelės už Viršijimą, pakeisti jūsų Naudojimosi Planą, kad atitinkamai būtų apribotas 
naudojimosi lygis, arba blokuoti prieigą prie Licencijuoto Turinio tol, kol naudojimasis Paskyra bus visiškai apmokėtas ir 
sumokėti visi mokesčiai už tai, kad buvo naudotasi daugiau. Jūs sutinkate mums iš karto sumokėti visus jūsų paskyrai 
priskirtus mokesčius. 

2.2.2 Jeigu naudojatės nemokamu Individualiu Naudojimosi Planu, informuojame, kad tam tikras jums prieinamas 
Licencijuotas Turinys ateityje gali būti prieinamas tik pagal mokamą Naudojimosi Planą. Dėl to iš Jūsų gali būti 
pareikalauta atnaujinti arba pakeisti Jūsų Abonemento Plano pasirinkimą, kad galėtumėte išlaikyti prieigą prie tokio 
Licencijuoto Turinio. 

2.2.3 Tuo atveju, jei Jūs pakeistumėte nemokamą asmeninį Abonemento Planą mokamu Abonemento Planu arba jei 
pereitumėte nuo vieno mokamo Abonemento Plano (taip pat mokamo Abonemento Plano Bandomuoju laikotarpiu) 
prie kito, brangesnio Abonemento Plano, bet kurio tuo metu galiojančio nemokamo ar mokamo Abonemento Plano 
(įskaitant bet kurį Abonemento Plano Bandomąjį laikotarpį), laikotarpis pasibaigs plano keitimo momentu, o atitinkama 
įmoka už naują mokamą Abonemento Planą bus nedelsiant nuskaičiuota nuo Jūsų kredito kortelės. 

2.2.4 Sutinkate, kad jei Jūs pakeistumėte Abonemento planą į pigesnį, dėl to galite prarasti galimybę naudotis tam 
tikromis funkcijomis arba gali sumažėti Naudojimosi apimtis ar sugriežtėti Jūsų Paskyrai taikomi Naudojimosi apribojimai. 
„Adobe“ už susijusius nuostolius neprisiima atsakomybės. 

2.2.5 Jei atšauksite mokamos prenumeratos planą, Jums bus savaime suteiktas nemokamas atskiros Prenumeratos 
Planas. Jei konvertuosite savo mokamos Prenumeratos Planą nemokamai į atskiros Prenumeratos Planą ir taip pat 
gausite Prekyvietės Šriftus, gausite prieigą į Rinkos Šriftus. 
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2.2.6 Mokesčiai už Rinkos Šriftus gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. 

3. Jūsų Teisės ir Įsipareigojimai, Jūsų Naudojimosi Licencijuotu Turiniu Išlygos ir Apribojimai. 

3.1 Jūsų Naudojimasis Licencijuotu Turiniu. Jūsų Naudojimuisi prieinamos Licencijuoto Turinio kategorijos gali skirtis, 
atsižvelgiant į pasirinktą Prekyvietės Užsakymą arba Abonemento Planą. Kai kurie šiose Papildomose Sąlygose aprašyti 
Paslaugos parametrai, funkcijos arba Licencijuoto Turinio kategorijos gali būti neprieinamos pasirinkus tam tikrą 
Naudojimosi Planą. Užsiregistravus, gavus prieigą ar teisę Naudotis bet kuria Licencijuoto Turinio dalimi pagal Jūsų 
pasirinktą konkretų Abonemento Planą (ir mokant Abonemento Plano įmokas, jei tokios yra numatytos), „Adobe“ Jums 
suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, neperduodamą, ribotą teisę ir licenciją turėti prieigą ir Naudotis Licencijuotu Turiniu 
pačiose Publikacijose, jas projektuojant bei plėtojant, pagal šių Papildomų Sąlygų suteikiamus leidimus „Typekit“ 
svetainėje esančiam Licencijuotam Turiniui tik tol, kol palaikote nenutrauktą savo Abonemento Planą, kaip nurodyta 
toliau: 

3.1.1 Skaitmeninė Leidyba. Jei pagal jūsų Naudojimosi Planą numatyta, kad galima naudotis Licencijuotu Turiniu 
kompiuterinei leidybai: 

a) galite naudotis „Typekit Sync“ (įskaitant Licencijuotą Turinį, kurį Mes leidžiame atsisiųsti, įdiegti ar kitaip padarome 
prieinamą per Jūsų „Typekit Sync“) tik iš Leidžiamo Kompiuterių Skaičiaus; 

b) įdiegę savo Kompiuteryje, Jūs galite prieiti prie Licencijuoto Turinio per „Typekit Sync“, rinkdamiesi iš prieinamų 
„Typekit Sync Fonts“ šriftų tuos, kuriuos pageidaujate sinchronizuoti savo Kompiuteryje skaitmeninės leidybos tikslais; 

c) galite naudoti „Typekit Sync Fonts“ Šriftus, kurie buvo sinchronizuoti Jūsų Kompiuteryje siekiant kurti arba plėtoti 
Paskelbtus Dokumentus. Licencijuotų Šriftų kopijas galite įterpti į savo Paskelbtus Dokumentus, kad galėtumėte juos 
spausdinti, peržiūrėti ar redaguoti. Į šrifto poaibį galima įtraukti tik darbo rodymui reikalingus glifus. Paskelbtas 
Dokumentas savo įterptojo šrifto duomenis turi padaryti neįskaitomus arba apsaugoti nuo tyčinio arba netyčinio atradimo 
arba netinkamo naudojimo. Ši licencija nesuteikia jokių kitų numanomų arba aiškiai nurodytų įterpimo teisių.  

3.1.2 Tinklalapių Leidyba. Jei pagal jūsų Naudojimosi Planą numatyta, kad galima naudotis Licencijuotu Turiniu interneto 
leidybai: 

a) Jūs galite naudoti Licencijuotą Turinį savo Sukurtoms Svetainėms ar tinklalapiams projektuoti ir plėtoti (ir turite 
Naudotis bet kuriuo Rinkiniu, kurį Mes skiriame šiems tikslams), galite nurodyti ar pateikti kodą, reikalingą jūsų sukurtai 
svetainei prieiti prie pasirinktų Licencijuotų Šriftų, kad kiti peržiūrėdami arba kitaip naudodamiesi Jūsų Sukurtomis 
Svetainėmis matytų turinį, rodomą naudojantis Jūsų pasirinktais Licencijuotais Šriftais; 

b) Jūs galite naudoti ir platinti Licencijuotus Šriftus savo Sukurtose Svetainėse taip, kaip aprašyta šiame 3.1.2 punkte. 

3.2. Naudojimasis Licencijuotu Turiniu iš Leidėjų, kurių vardu kuriate interneto terpėje Paskelbtus Dokumentus. Leidėjai, 
kurių vardu kuriate internete Paskelbtus Dokumentus, ir toliau galės naudotis Licencijuotu Turiniu, kurį suprojektavote 
toje terpėje, kurioje jis buvo paskelbtas, jeigu kiekvienas iš jų sudarys Naudojimosi Paslauga sutartį (arba atskirą sutartį su 
„Adobe“). Jūs sutinkate pateikti savo klientams Leidėjams šių Papildomų Sąlygų kopiją (prieinamą adresu 
www.adobe.com/go/terms_lt). 

3.3 Paslaugos perpardavimas. 

3.3.1 Jei esate Agentūra, turite ribotą teisę perparduoti šią Paslaugą (tai taikoma tik Jūsų, kaip Agentūros, paslaugoms, 
teikiamoms užsakovams arba klientams), tačiau „Adobe“ gali Agentūrai taikyti Publikacijų, kurias Agentūra naudodamasi 
Paslauga galės registruoti, skaičiaus arba šiai Agentūrai teikiamų paslaugų apimties apribojimus. 

3.3.2 Jei esate Perpardavimo Platforma, įsipareigojate nesinaudoti jokia Licencijuoto Turinio dalimi be aiškaus išankstinio 
raštiško „Adobe“ leidimo. Jei esate Perpardavimo Platforma, Naudojanti vieną iš nemokamų šrifto paslaugų, tadaJums 
pakaks iš anksto informuoti „Adobe“ elektroniniu laišku, nurodant savo vardą ir savo Perpardavimo Platformos 
pavadinimą bei temos eilutėje įvedant tekstą: „Reseller Platform Notification“ (Perpadavimo Platformos pranešimas); 
laišką turite išsiųsti adresu support@typekit.com. 

3.3.3 Perpardavimo Platformos Licencijuotą Turinį galima naudoti įstatymų nedraudžiamais būdais, įskaitant visus 
duomenų arba programinės įrangos importo ir eksporto įstatymus, duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus bei 
nuostatas, taikomas asmeninei arba asmens tapatybę atskleidžiančiai informacijai. 

http://www.adobe.com/go/terms_lt
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3.4 Įsipareigojimai, Apribojimai, Išlygos ir Draudžiamas Licencijuoto Turinio Naudojimas. 

3.4.1 Dokumentacijos kopijavimas. Jūs galite daryti Dokumentų kopijas, bet ne daugiau nei pagrįstai būtina vidiniam 
naudojimui, susijusiam su Jūsų Naudojimusi Licencijuotu Turiniu. 

3.4.2 Nuolatinė prieiga prie Licencijuoto Turinio. Pageidaujant turėti nuolatinę prieigą prie Licencijuoto Turinio, 
suaktyvinti arba sinchronizuoti Licencijuotą Turinį arba gauti leidimą naudotis, atnaujinti arba patvirtinti Jūsų prieigą prie 
Licencijuoto Turinio, gali reikėti interneto ryšio. Kai kuriais atvejais Licencijuoti Šriftai, kuriuos Jūs projektuojate 
Publikacijų viduje, bus matomi Jums ir trečiosioms šalims tik tol, kol palaikysite nenutrauktą abonemento planą (įskaitant 
visų Abonemento Plano įmokų, jei tokios yra numatytos, apmokėjimą). 

3.4.3 Įtraukti atvirojo šaltinio komponentai. Paslaugų arba Licencijuoto Turinio dalyse gali būti naudojama atvirojo kodo 
programinė įranga arba jos gali turėti atvirojo kodo programinės įrangos dalių ir programinės įrangos programų. Jūsų 
Licencijuoto Turinio naudojimas šiuo atveju bus papildomai reglamentuojamas bet kokiai atvirojo šaltinio licencijai 
taikomiems reikalavimams, nurodytiems autorių teisių failuose ar nuorodose, pateikiamuose su Licencijuotu Turiniu. 

3.4.4 Esamų pranešimų išsaugojimo privalomumas. Licencijuotas Turinys gali būti jums suteiktas su tam tikromis 
nuosavybę patvirtinančiomis nuorodomis, įskaitant patentų, autoriaus teisių ir prekių ženklų nuorodas. Jums pateiktas 
visas su nuosavybe susijusias nuorodas, esančias Licencijuotame Turinyje, ar pateiktas su juo, turite išsaugoti tokias, 
kokios jos yra (nepanaikinti ir nepakeisti). 

3.4.5 Draudžiami Licencijuoto Turinio Naudojimo būdai. Išskyrus atvejus, kai gali būti leidžiama pagal atvirojo šaltinio 
programos licencijos sąlygas, taikomas tam tikroms atvirojo šaltinio programų dalims, kurios gali būti įtrauktos arba 
platinamos su Licencijuotu Turiniu, jums draudžiama: 

a) laikyti Licencijuotą Turinį savo serveryje arba naudotis kita saviprieglobos paslauga, jei tai nėra aiškiai leidžiama pagal 
Jūsų Abonemento Planą; 

b) įtraukti, susieti, įlieti arba kitaip platinti bet kokį Licencijuotą Turinį internete Paskelbtuose Dokumentuose arba 
perlicencijuoti kito asmens naudojimąsi Licencijuoto Turinio bet kuria dalimi, išskyrus atvejus, aprašytus šių Papildomų 
Sąlygų 3.1 dalyje; 

c) leisti išorinę Licencijuoto Turinio išvestį iš Jūsų Publikacijų arba platinti kurią nors Licencijuoto Turinio dalį atskirai ar 
tokiu būdu, kuris suteiktų kitiems asmenims galimybę Naudotis Licencijuotu Turiniu naujam turiniui kurti už Jūsų 
Publikacijos ribų; 

d) pridėti kokią nors funkciją ar kitaip keisti, perdirbti, pritaikyti, išversti, konvertuoti, modifikuoti, kurti ar sudaryti arba 
turėti sudarius bet kokius Išvestinius Darbus iš bet kurios Licencijuoto Turinio dalies; 

e) išrinkti, dekompiliuoti, atbuline tvarka iškonstruoti arba kitaip bandyti nustatyti Rinkinio, Paslaugos ar Licencijuoto 
Turinio šaltinio kodą arba įsilaužti, apeiti arba kitaip išvengti programinės įrangos apsaugos mechanizmų Rinkinyje, 
Paslaugoje ar Licencijuotame Turinyje, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Jūsų buvimo vietos įstatymus draudžiama taikyti 
tokius apribojimus; tačiau tokiu atveju turite pirmiausia kreiptis dėl informacijos į „Adobe“. „Adobe“ gali savo nuožiūra 
arba suteikti Jums informaciją, arba nustatyti pagrįstas jos suteikimo sąlygas Jūsų Naudojimuisi Programine Įranga ar 
Licencijuotu Turiniu, įskaitant pagrįstus mokesčius, kad būtų užtikrintos „Adobe“ ir (arba) jos Licencijos Turėtojo 
Intelektinės Nuosavybės Teisės į Licencijuotą Turinį; 

f) sencijuotu Turiniu ar bet kurią jų dalį perleisti arba pažadėti kreditoriui kaip finansinį įsipareigojimą ar kitaip jas 
perduoti; 

g) bandyti kopijuoti, perkelti arba pašalinti Licencijuotą Turinį iš Rinkinio ar iš Jūsų Kompiuterio saugyklų ar aplankų, į 
kuriuos Mes įdiegėme tokį Licencijuotą Turinį, arba bandyti kitokiu būdu gauti prieigą prie arba Naudotis Licencijuotu 
Turiniu, ne įsigyjant tiesioginį Paslaugos abonementą ir Naudojantis „Adobe“ šiam tikslui suteiktomis priemonėmis; ir 

h) kopijuoti arba platinti Licencijuotą Turinį (išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai leidžiama naudotis Licencijuotais Šriftais, 
įdėtais į tam tikro tipo Publikacijas, kaip nurodyta šių Papildomų Sąlygų 3.1.1 poskyryje) Naudojimui aptarnavimo įstaigų 
reikmėms, pavyzdžiui, komercinių spausdinimo paslaugų teikėjams. 

3.4.6 Šių Papildomų Sąlygų laikymasis. Gavusi pagrįstą pranešimą „Adobe“ gali paprašyti pateikti įrašus, remdamasi tuo, 
kad įsipareigojote laikytis šių papildomų sąlygų, ir sutinkate pateikti „Adobe“ tokius įrašus per 30 (trisdešimt) dienų nuo 
užklausos gavimo. 



3.5 Teisės, kurias suteikiate „Adobe“ į savo per Paslaugą teikiamą Kliento turinį. Jums gali tekti suteikti „Adobe“ 
Kliento turinį dėl jo laikymo priegloboje ar Naudojimo Paslaugos, ar dėl sąryšio su Paslauga, Licencijuotu Turiniu ar 
Publikacijomis. Nors Jūsų Kliento turinys nėra „Adobe“ nuosavybė, mums reikia tam tikrų Jūsų suteikiamų teisių, kad 
galėtume atsakyti į Jūsų užklausas ir Jums bei kitiems palengvinti naudojimąsi Paslauga.  

3.5.1 Dėl Klientų Turinio, kurį pateikiate „Adobe“ laikyti priegloboje, kad būtų galima naudotis Paslauga, jūs „Adobe“ 
suteikiate visame pasaulyje taikomą, neišskirtinę, perduodamą, nemokamą ir visiškai apmokėtą licenciją, kurią galima 
kopijuoti, redaguoti, pritaikyti, versti, pakartotinai formatuoti, atkurti, skelbti, perduoti, platinti, viešai naudoti ir viešai 
pateikti Klientų Turinį, įskaitant neišskirtinę, perlicencijuojamą teisę ir licenciją visoms Intelektinės Nuosavybės Teisėms į 
Klientų Turinį ir jų dizainą, siekiant taikyti „Adobe“ patentuotų kontūravimo ir lyginimo funkcijų pritaikymą kliento 
reikmėms, programinio kodavimo taisykles ir nurodymus, kaldinimą, segmentavimą ir kitokius metodus, algoritmus ir 
kitus procesus, taip pat naudoti visus susijusius išteklius ir dokumentaciją (bendrai vadinamą „Adobe“ Šriftų 
patobulinimais), būtiną norint keisti, segmentuoti, skirstyti į pogrupius ir konvertuoti Klientų turinį skirtingais formatais, 
kad „Adobe“ jį galėtų naudoti, perdirbti, rodyti, skelbti, teikti prieglobą ir platinti tiems, kas naudojasi Paslauga, skirta 
internete Skelbiamiems Dokumentams. 

3.5.2 Jūs teigiate ir užtikrinate, kad nesate sudarę jokių sutarčių ar kitokių susitarimų, dėl kurių negalėtumėte suteikti šioje 
dalyje nurodytų teisių. 

3.5.3 Turėsite atlyginti žalą, ginti ir laikyti neatsakingais „Adobe“ ir jos pareigūnus, agentus, darbuotojus ir partnerius nuo 
bet kokios pretenzijos, reikalavimų, veiksmų pasekmių ir visų įsipareigojimų bei išlaidų (įskaitant pagrįstus advokato 
mokesčius), susijusių ar kylančių dėl Jūsų „Adobe“ teikiamo Klientų Turinio siekiant palengvinti savo Naudojimąsi 
Paslauga.  

3.5.4 Jūs pasiliekate teises į Klientų Turinį, kurį pateikiate „Adobe“ laikyti priegloboje naudodamiesi Paslauga. Jūs 
pripažįstate ir sutinkate, kad visi „Adobe“ Šrifto Patobulinimai, taikomi „Adobe“ Klientų turiniui, priklauso „Adobe“. 
Siekiant aiškumo, būtina pabrėžti, kad „Adobe“ priklauso visos Intelektinės Nuosavybės Teisės, susijusios su „Adobe“ 
Šriftų Optimizavimu, pakeitimais ir kitais „Adobe“ atliekamais darbais Klientų Šriftus konvertuojant į skirtingus formatus, 
kad juos būtų galima platinti Paslaugos viduje ir jos pagalba bei Naudoti įvairiose aplinkose. 

4. Kitos teisės ir įsipareigojimai. 

4.1 Pagalba. Techninė pagalba teikiama tik pasirinkusiems mokamą Paslaugų Planą, atsižvelgiant į paslaugų teikimo lygį. 
Teikiant techninę pagalbą, „Adobe“ gali prireikti susisiekti su jumis arba jūsų darbuotojais ir paprašyti prieigos prie Jūsų 
sistemų arba tinklų. Jei Jūs nesuteiksite „Adobe“ šios prieigos, Jums teikiamos pagalbos apimtis gali būti apribota. 

4.2 Nutraukimas. 

4.2.1 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Adobe“ iš turinio Licencijuotojų, kurie turi teises licencijuoti, gauna Licencijuotus ir 
Prekyvietės šriftus. Jūsų teisė ir licencija naudoti šiuos šriftus ir įtraukti juos į Publikacijas priklauso nuo tarp „Adobe“ ir jos 
turinio Licencijuotojų sudarytų sutarčių tęsiamo vykdymo. Jei tarp „Adobe“ ir jos turinio Licencijuotojų nutraukiamos 
atitinkamos sutartys, jūs vis tiek galėsite naudoti šriftus savo Publikacijose, nebent „Adobe“ jums pateiktų pranešimą apie 
nutraukimą. Mes siekiame pateikti jums pranešimą per protingą laikotarpį prieš tokį nutraukimą. 

4.2.2 „Adobe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu, perspėjusi arba be perspėjimo, dėl bet kokios priežasties laikinai arba visam 
laikui apriboti, pakeisti, sustabdyti arba nutraukti Paslaugos (ar jos dalies) teikimą ar keisti kainas, sustabdyti Jūsų prieigą 
prie Paslaugos, bet kokio Licencijuoto turinio arba Paslaugos sąsajų. Bendrovė „Adobe“ nebus atsakinga jums ar trečiajai 
šaliai už Paslaugos, Licencijuoto turinio ar prieigos prie jo teikimo apribojimą, pakeitimą, sustabdymą arba nutraukimą. 

4.2.3 „Adobe“ gali sustabdyti arba nutraukti Jūsų naudojimąsi Paskyra ir atimti teisę Naudotis Paslauga ir (arba) 
Licencijuotu turiniu, jei Jūs bet kuriuo metu pažeisite šias Papildomas sąlygas, nepalaikysite tinkamos galiojančios 
Paskyros kokybės arba nesumokėsite pagal pasirinktą Abonemento planą reikalaujamų įmokų. 

4.2.4 „Adobe“ išskirtinai savo nuožiūra gali laikinai arba visam laikui apriboti Jūsų Paskyros prieigą prie Paslaugos sąsajų, 
jei būtų aptikta piktnaudžiavimo atvejų, ar pastebėta, kad naudojantis Paslauga teikiama pernelyg daug užklausų arba 
kitaip pernelyg daug Naudojamasi Paslaugos sąsaja. 

4.2.5 Dėl bet kokio bandymo pertraukti Paslaugos arba Licencijuoto turinio eksploatavimą gali būti taikomos 
baudžiamosios sankcijos, atliekamas tyrimas ir patraukiama baudžiamojon atsakomybėn. 



4.3 Grąžinimai. Dėl Paskyros atšaukimo, perėjimo į žemesnį Abonemento plano lygį arba dėl kitų iš anksto apmokėtų 
Abonemento planų arba Prekyvietės Užsakymų pakeitimų pinigai negrąžinami. 

4.4 Nutraukimo arba Atšaukimo Įsigaliojimas. 

4.4.1 Jums ar Mums nesilaikant šių Papildomų Sąlygų nutraukus naudojimąsi Jūsų Paskyra, uždarysime Jūsų Paskyrą be 
jokio tolesnio pranešimo. 

4.4.2 Jūsų Paskyros ar Jūsų Naudojimosi Paslauga ar prieigos prie jos nutraukimas ar atšaukimas nulems neatidėliotiną 
Jūsų Paskyros išaktyvinimą ar ištrynimą bei viso Jūsų Paskyroje esančio turinio praradimą ir ištrynimą, įskaitant visą Jūsų 
Paslaugos konfigūraciją ir tinklalapio dizaino duomenis, kai ši informacija bus panaikinta, jos nebebus galima atkurti ar 
susigrąžinti. 

4.4.3 Kilus klausimų dėl Paslaugos arba dėl šių Papildomų Sąlygų, žr. Paslaugos pagalbos tinklalapį, esantį adresu 
https://typekit.com/help. 

5. Verslo Planai. 

Jei naudojimuisi Paslauga pasirinkote verslo Abonemento Planą (apibrėžtą adresu https://typekit.com/plans), ir jei pagal 
Jūsų Abonemento Planą numatytas naudojimasis tam tikru aprašytu Paslaugos parametru, funkcija ar kategorija), Jums 
taikomos naudojimosi sąlygos yra aprašytos pirmiau esančiose 1–4 dalyse ir šioje 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs su 
„Adobe“ sudarote atskirą verslo įmonės, bendrovės, šrifto publikavimo ir licencijavimo sutartį, nes tokioje sutartyje 
numatytos sąlygos ir bet kokios susijusios užsakymo ar kitos formos pakeičia šias Papildomas Sąlygas. 

5.1. Susitarimas dėl Paslaugų Lygio arba SLA. Šie reikalavimai ir sąlygos atskirai taikomi Naudojimosi paslauga verslo 
planui: 

5.1.1 Paslaugos Prieinamumas. „Paslaugos Prieinamumas“ – tai laikotarpis (apskaičiuojamas procentinėmis dalimis, 
padalijus einamojo kalendorinio mėnesio minučių, kurių metu Paslauga yra prieinama, skaičių iš visų einamojo mėnesio 
minučių skaičiaus), kurio metu Paslaugos pagalba galima gauti, apdoroti ir atsakyti į užklausas ir kuris apskaičiuojamas 
kas mėnesį, neįskaičiuojant laikotarpio, kurį truko „Adobe“ pagal planą vykdyti techninės priežiūros darbai ar buvo 
susidariusios neįveikiamų jėgų aplinkybės, apibrėžiamos kaip stichinės nelaimės, teroro aktai, streikai, gaisrai, potvyniai, 
žemės drebėjimai, vyriausybiniai veiksmai, įsakymai ar apribojimai, interneto serverio ataka ar kitokia kenkėjiška veikla, 
sistemų gedimai bei kitokie trikdžiai, sąlygojantys Paslaugos neprieinamumą, kurių „Adobe“ pagrįstai negali kontroliuoti. 

5.1.2 Paslaugos Prieinamumo Standartas. „Adobe“ imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų galimybe naudotis 
Paslauga 99,9 % laiko per mėnesį. 

5.1.3 Paslaugos Prieinamumo Garantijos. Jei „Adobe“ Paslaugos Prieinamumo Standartas einamąjį mėnesį nebūtų 
užtikrinamas, kaip nurodyta 5.1.2 papunktyje, ir tik tuo atveju, jei Jūs ir toliau laikytumėtės visų savo šiose Papildomose 
Sąlygose numatytų įsipareigojimų, tada už kiekvieną to mėnesio, kurio metu Paslaugos neprieinamumas truko ilgiau nei 
keturias (4) valandas nepertraukiamai, dieną Jūs įgyjate teisę gauti vienos (1) dienos trukmės Paslaugos kreditą, 
suteikiamą Jūsų Paskyrai pasibaigus einamajam Paslaugos abonemento laikotarpiui, vadovaujantis 5 skyriuje numatytais 
reikalavimais: 

a) paslaugos prieinamumo standarto apskaičiavimo tikslais, „Adobe“ Paslaugą laikys „neprieinama“ tik tada, kai per 
tris (3) darbo dienas nuo Paslaugos neprieinamumo atvejo pranešite Paslaugos pagalbos linijai apie klaidą ar sutrikimą; 

b) norėdami gauti kreditą dėl „Adobe“ nesugebėjimo užtikrinti Paslaugos prieinamumo standartą, turite dėl to išsiųsti 
užklausą raštu ne vėliau nei per vieną kalendorinį mėnesį nuo to mėnesio, kurį pasitaikė Paslaugos neprieinamumo 
atvejis, dėl kurio teikiate užklausą; 

c) tuo atveju, jei Jūsų įrašų duomenys nesutaptų su „Adobe“ įrašų duomenims, bus vadovaujamasi „Adobe“ įrašais; 

d) šioje Dalyje siūlomas Paslaugos kreditas yra vienintelė taikoma žalos atitaisymo priemonė dėl Paslaugos nesuteikimo 
arba „Adobe“ nesugebėjimo užtikrinti Paslaugos teikimo standartą. Nepanaudoti Paslaugos kreditai nustoja galioti 
nutraukus Paslaugos sutartį arba susitarimą dėl Jūsų Naudojimosi paslauga plano; 

e) norėdami pranešti apie Paslaugos neprieinamumo atvejį, gedimą ar apie kitas problemas, siųskite pranešimą Paslaugos 
pagalbos linijos elektroninio pašto adresu, pateiktu kartu su konkrečiu Jūsų Abonemento planu, arba šiuo elektroninio 

https://typekit.com/help
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pašto adresu: support@typekit.com. Jūsų pranešime turi būti aprašyta problema ir nurodyta gedimo arba neprieinamumo 
data ir laikotarpis bei gali būti nurodytas atitinkamo svetainės stebėjimo ataskaitos URL, jei toks yra. 

6. „Typekit“ Įmonės Planai. 

Įmonės plano naudojimo sąlygos pateikiamos atskirame dokumente. Atskirame dokumente pateikiamos sąlygos turi 
viršenybę šių Papildomų Sąlygų atžvilgiu. Įmonės „Typekit“ Plano Abonemento planai yra atskiri ir skiriasi nuo kitų 
įmonės plano pasiūlymų, įskaitant visus „Creative Cloud“ Įmonės planus, kurie Jums gali būti pasiūlyti ar pateikiami pagal 
papildomas arba kitokias licencijų suteikimo ir kainodaros sąlygas. 
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	1.8 „Rinkinys“ – tai kompiuterinės, žiniatinklio ar kitos su terpe suderinamos programinės įrangos paketas, kurį sukūrėte naudodamiesi Paslauga; į šį paketą įeina Jūsų pageidaujami nustatymai, Jūsų pasirinkti Licencijuoti Šriftai ir formatai, stiliaus...
	1.9 „Licencijos teikėjas (-ai)“ – trečioji šalis, kuri suteikė „Adobe“ licenciją naudotis bet kokiu Licencijuotu Turiniu, kuriuo „Adobe“ leidžia naudotis Jums.
	1.10 „Licencijuotas Turinys“ – tai Licencijuoti Šriftai, Rinkos Šriftai, Licencijuota Programinė įranga, Paslauga, Paslaugos Sąsajos ir Paslaugos Sąsajos atpažinimo ženklai.
	1.11 „Licencijuoti Šriftai“ – tai šriftai ar jų grupės, kurių licenciją per Paslaugą Jums suteikia „Adobe“ ir kurie yra skirti Jums Naudoti pagal šias Papildomas Sąlygas.
	1.12 „Licencijuota Programinė Įranga“ – tai Paslauga ir bet kuri ir visa programinė įranga, su kuria pateikiama ši Sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius programinės įrangos failus, kuriuose laikomi Licencijuoti ir Rinkos Šriftai ir bet k...
	1.13 „Rinkos Šriftai“ – tai šriftai arba šriftų šeimos, kurių naudojimo licenciją kartu su savo Paslaugomis Jums suteikia „Adobe“ arba Licencijos Teikėjas. Jų naudojimą reglamentuoja „Adobe“ arba Licencijos Teikėjo galutinio naudotojo licencijos sąlygos.
	1.14 „Prekyvietės Užsakymas“ – tai Prekyvietės Šriftai, prie kurių prieigą ir prieigą per Paslaugą Jums suteikia „Adobe“ ir Licencijuotojas (-ai).
	1.15 „Leidžiamas Kompiuterių Skaičius“ – tai didžiausias Kompiuterių, kuriuose arba į kuriuos gali būti įdiegiamas „Typekit Sync Fonts“, skaičius (įskaitant vienalaikio naudojimo kiekį ar atskirus atvejus, leidžiamus pagal konkretų Jūsų Paslaugos Abon...
	1.16 „Leidėjas“ – tai asmuo ar subjektas (Jūs arba Jūsų klientas ar užsakovas, kurio vardu galite veikti), kuriam priklauso į Licencijuotą Turinį neįeinantis turinys, matomas Publikacijose.
	1.17 „Publikuotas (-i) Dokumentas (-ai)“ – tai bet kuris viešai platinamas skaitmeninio dokumento formatas (pvz.: „Word“, PDF, EPUB ir kt.), kuriame Naudojami Licencijuoti šriftai, įdėti ar ne, įskaitant bet kurio prie Publikuotų Dokumentų prieigą tur...
	1.18 „Publikacijos“ – tai atskirai ar bendrai bet kuris Publikuotas Dokumentas arba Publikuota Svetainė.
	1.19 „Publikuota (-os) Svetainė (-ės)“ – tai atitinkamai interneto svetainės, tinklalapiai ar jų turinys, kurį projektuojate, plėtojate ar kuriate ir kuris yra publikuotas bei į kurį įeina ar kuriame yra prieiga prie Licencijuotų Šriftų, Naudojančių „...
	1.20 „Perpardavimo Platforma“ – tai bet kuri paslauga, leidžianti savo užsakovams ar klientams pasirinkti interneto svetainėms ar kitiems produktams skirtus šriftus, kuriuos ji teikia jų vardu (pvz: tinklaraščių platformos, socialinių tinklų profiliai...
	1.21 „Paslauga (-os)“ – tai „Typekit“ paslaugų svetainė, prieinama per www.typekit.com, įskaitant „Typekit Sync“, „Typekit Web“, „Typekit Marketplace“ ir visas kitas paslaugas, funkcijas ar turinį, prieinamą naudojantis „Typekit“ paslaugų svetaine, jo...
	1.22 „Paslaugos Sąsaja (-os)“ – tai bet kokie Paslaugos teikiami ar per ją prieinami papildiniai ar programos sąsajos, suteikiantys Jums programavimo prieigą prie Paslaugos funkcijų visumos ir galimybę peržiūrėti Licencijuotą Turinį ar kitaip kurti, k...
	1.23 „Abonemento Planas (-ai)“ – tai atitinkamai kiekviena Paslaugos abonemento plano versija, įskaitant Bandomąsias Versijas, taip pat visos susijusios Naudojimo sąlygos ir reikalavimai, leidimai, išlygos, apribojimai ir mokėjimo tvarkaraščiai, patei...
	1.24 „Typekit Sync“ – tai „Typekit Sync Fonts“ ir Paslaugos funkcijos, prieinamos atsisiuntus ar įdiegus „Adobe“ programinę įrangą Jūsų kompiuteryje, jos supaprastina Jūsų prieigą prie ir Naudojimąsi Paslaugomis ir „Typekit Sync Fonts“ leidybos tiksla...
	1.25 „Typekit Sync Font(s)“ – tai Licencijuoti Šriftai ir Prekyvietės Šriftai, kuriuos sinchronizavote į savo kompiuterį leidybos tikslais (t. y. už Paskelbtų Dokumentų sukūrimą).
	1.26 „Typekit Marketplace“ – tai Paslaugų dalis, per kurią „Adobe“ ir Licencijuotojas siūlo paslaugas tiesiogiai parduodamiems Prekyvietės Šriftams, kuriems taikomos „Adobe“ arba Licencijos Išdavėjo galutinio vartotojo licencijos sąlygos.
	1.27 „Typekit Web“ – tai „Typekit Web Fonts“ Žiniatinklio Šriftai ir paslaugos funkcijos, kurios palengvina prieigą prie Paslaugos ir „Typekit Web Fonts“ Žiniatinklio Šriftų bei naudojimąsi jais siekiant kurti Publikuotas Svetaines.
	1.28 „Typekit Web Fonts“ – tai Licencijuotų Šriftų ir Prekyvietės šriftų žiniatinklio formato versijos, kurias reikia naudoti kuriant Publikuotas Svetaines.
	1.29 „Atnaujinimai ir Naujovinimai“ – tai bet kokie atnaujinimai, pataisymai, pakeitimai ar papildymai, kurie gali būti padaryti ir įdiegti arba „Adobe“ Jums suteikiami bet kuriuo metu, kad galėtumėte atnaujinti, išplėsti ar pagerinti naudojimąsi Pasl...
	1.30 „Naudoti“, „Naudojimasis“ ar „Naudojimas“ – tai visas ir bet koks Jūsų naudojimasis Paslauga, susijęs su Licencijuoto Turinio atsisiuntimu, integracija, prieiga, sinchronizavimu, naudojimu ar pateikimu.
	1 31 „Jūs“ – tai bet kuris asmuo, subjektas ar Agentūra, kuris susikuria ir Naudojasi Paskyra, kad galėtų prieiti prie Paslaugų savo vardu ar savo klientų ar užsakovų vardu Publikacijų reikmėms.

	2. Pagrindinės Sąlygos.
	Jūs, naudodamiesi Paslauga, vadovausitės šiomis Papildomomis Naudojimo Sąlygomis („Papildomos Sąlygos“), kurios papildo „Adobe.com“ Naudojimo Sąlygas („Bendrosios Sąlygos“), esančias adresu www.adobe.com/go/terms_lt, kurios šiuo įtraukiamos į Papildom...
	2.1 Prenumeratos Planų ir Prekyvietės Užsakymai.
	2.1.1 Į Paslaugą įeina: a) nemokamas asmeninis Abonemento Planas ir b) įmoka pagrįstas (mokamas) asmeninis, verslo ir įmonės Abonemento Planas, ir c) Prekyvietės Užsakymai, suteikiantys Jums prieigą prie Licencijuoto Turinio, skirto Naudoti Jūsų Publi...
	2.1.2 Visi mokesčiai pagal Naudojimosi planą ir Prekyvietės Užsakymus pateikiami neįskaičiuojant mokesčių, rinkliavų arba prievolių, kurias taiko mokesčių inspekcija, ir Jūs atsakingi už šių mokesčių, rinkliavų arba prievolių, išskyrus Jungtinių Ameri...
	2.2 Viršijimai, Plano keitimas, Prekyvietės Užsakymai.
	2.2.1 Pagal Naudojimosi Planą ribojama naudojimosi apimtis. Šie apribojimai taikomi atsižvelgiant į Licencijuotą Turinį ir taip pat gali būti įtraukti į Jūsų Paskyros profilį. Jei Jūsų Naudojimasis Licencijuotu Turiniu viršija apribojimus, nustatytus ...
	2.2.2 Jeigu naudojatės nemokamu Individualiu Naudojimosi Planu, informuojame, kad tam tikras jums prieinamas Licencijuotas Turinys ateityje gali būti prieinamas tik pagal mokamą Naudojimosi Planą. Dėl to iš Jūsų gali būti pareikalauta atnaujinti arba ...
	2.2.3 Tuo atveju, jei Jūs pakeistumėte nemokamą asmeninį Abonemento Planą mokamu Abonemento Planu arba jei pereitumėte nuo vieno mokamo Abonemento Plano (taip pat mokamo Abonemento Plano Bandomuoju laikotarpiu) prie kito, brangesnio Abonemento Plano, ...
	2.2.4 Sutinkate, kad jei Jūs pakeistumėte Abonemento planą į pigesnį, dėl to galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis arba gali sumažėti Naudojimosi apimtis ar sugriežtėti Jūsų Paskyrai taikomi Naudojimosi apribojimai. „Adobe“ už sus...
	2.2.5 Jei atšauksite mokamos prenumeratos planą, Jums bus savaime suteiktas nemokamas atskiros Prenumeratos Planas. Jei konvertuosite savo mokamos Prenumeratos Planą nemokamai į atskiros Prenumeratos Planą ir taip pat gausite Prekyvietės Šriftus, gaus...
	2.2.6 Mokesčiai už Rinkos Šriftus gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

	3. Jūsų Teisės ir Įsipareigojimai, Jūsų Naudojimosi Licencijuotu Turiniu Išlygos ir Apribojimai.
	3.1 Jūsų Naudojimasis Licencijuotu Turiniu. Jūsų Naudojimuisi prieinamos Licencijuoto Turinio kategorijos gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą Prekyvietės Užsakymą arba Abonemento Planą. Kai kurie šiose Papildomose Sąlygose aprašyti Paslaugos para...
	3.1.1 Skaitmeninė Leidyba. Jei pagal jūsų Naudojimosi Planą numatyta, kad galima naudotis Licencijuotu Turiniu kompiuterinei leidybai:
	a) galite naudotis „Typekit Sync“ (įskaitant Licencijuotą Turinį, kurį Mes leidžiame atsisiųsti, įdiegti ar kitaip padarome prieinamą per Jūsų „Typekit Sync“) tik iš Leidžiamo Kompiuterių Skaičiaus;
	b) įdiegę savo Kompiuteryje, Jūs galite prieiti prie Licencijuoto Turinio per „Typekit Sync“, rinkdamiesi iš prieinamų „Typekit Sync Fonts“ šriftų tuos, kuriuos pageidaujate sinchronizuoti savo Kompiuteryje skaitmeninės leidybos tikslais;
	c) galite naudoti „Typekit Sync Fonts“ Šriftus, kurie buvo sinchronizuoti Jūsų Kompiuteryje siekiant kurti arba plėtoti Paskelbtus Dokumentus. Licencijuotų Šriftų kopijas galite įterpti į savo Paskelbtus Dokumentus, kad galėtumėte juos spausdinti, per...
	3.1.2 Tinklalapių Leidyba. Jei pagal jūsų Naudojimosi Planą numatyta, kad galima naudotis Licencijuotu Turiniu interneto leidybai:
	a) Jūs galite naudoti Licencijuotą Turinį savo Sukurtoms Svetainėms ar tinklalapiams projektuoti ir plėtoti (ir turite Naudotis bet kuriuo Rinkiniu, kurį Mes skiriame šiems tikslams), galite nurodyti ar pateikti kodą, reikalingą jūsų sukurtai svetaine...
	b) Jūs galite naudoti ir platinti Licencijuotus Šriftus savo Sukurtose Svetainėse taip, kaip aprašyta šiame 3.1.2 punkte.
	3.2. Naudojimasis Licencijuotu Turiniu iš Leidėjų, kurių vardu kuriate interneto terpėje Paskelbtus Dokumentus. Leidėjai, kurių vardu kuriate internete Paskelbtus Dokumentus, ir toliau galės naudotis Licencijuotu Turiniu, kurį suprojektavote toje terp...
	3.3 Paslaugos perpardavimas.
	3.3.1 Jei esate Agentūra, turite ribotą teisę perparduoti šią Paslaugą (tai taikoma tik Jūsų, kaip Agentūros, paslaugoms, teikiamoms užsakovams arba klientams), tačiau „Adobe“ gali Agentūrai taikyti Publikacijų, kurias Agentūra naudodamasi Paslauga ga...
	3.3.2 Jei esate Perpardavimo Platforma, įsipareigojate nesinaudoti jokia Licencijuoto Turinio dalimi be aiškaus išankstinio raštiško „Adobe“ leidimo. Jei esate Perpardavimo Platforma, Naudojanti vieną iš nemokamų šrifto paslaugų, tadaJums pakaks iš an...
	3.3.3 Perpardavimo Platformos Licencijuotą Turinį galima naudoti įstatymų nedraudžiamais būdais, įskaitant visus duomenų arba programinės įrangos importo ir eksporto įstatymus, duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus bei nuostatas, taikomas asmeninei ...
	3.4 Įsipareigojimai, Apribojimai, Išlygos ir Draudžiamas Licencijuoto Turinio Naudojimas.
	3.4.1 Dokumentacijos kopijavimas. Jūs galite daryti Dokumentų kopijas, bet ne daugiau nei pagrįstai būtina vidiniam naudojimui, susijusiam su Jūsų Naudojimusi Licencijuotu Turiniu.
	3.4.2 Nuolatinė prieiga prie Licencijuoto Turinio. Pageidaujant turėti nuolatinę prieigą prie Licencijuoto Turinio, suaktyvinti arba sinchronizuoti Licencijuotą Turinį arba gauti leidimą naudotis, atnaujinti arba patvirtinti Jūsų prieigą prie Licencij...
	3.4.3 Įtraukti atvirojo šaltinio komponentai. Paslaugų arba Licencijuoto Turinio dalyse gali būti naudojama atvirojo kodo programinė įranga arba jos gali turėti atvirojo kodo programinės įrangos dalių ir programinės įrangos programų. Jūsų Licencijuoto...
	3.4.4 Esamų pranešimų išsaugojimo privalomumas. Licencijuotas Turinys gali būti jums suteiktas su tam tikromis nuosavybę patvirtinančiomis nuorodomis, įskaitant patentų, autoriaus teisių ir prekių ženklų nuorodas. Jums pateiktas visas su nuosavybe sus...
	3.4.5 Draudžiami Licencijuoto Turinio Naudojimo būdai. Išskyrus atvejus, kai gali būti leidžiama pagal atvirojo šaltinio programos licencijos sąlygas, taikomas tam tikroms atvirojo šaltinio programų dalims, kurios gali būti įtrauktos arba platinamos s...
	a) laikyti Licencijuotą Turinį savo serveryje arba naudotis kita saviprieglobos paslauga, jei tai nėra aiškiai leidžiama pagal Jūsų Abonemento Planą;
	b) įtraukti, susieti, įlieti arba kitaip platinti bet kokį Licencijuotą Turinį internete Paskelbtuose Dokumentuose arba perlicencijuoti kito asmens naudojimąsi Licencijuoto Turinio bet kuria dalimi, išskyrus atvejus, aprašytus šių Papildomų Sąlygų 3.1...
	c) leisti išorinę Licencijuoto Turinio išvestį iš Jūsų Publikacijų arba platinti kurią nors Licencijuoto Turinio dalį atskirai ar tokiu būdu, kuris suteiktų kitiems asmenims galimybę Naudotis Licencijuotu Turiniu naujam turiniui kurti už Jūsų Publikac...
	d) pridėti kokią nors funkciją ar kitaip keisti, perdirbti, pritaikyti, išversti, konvertuoti, modifikuoti, kurti ar sudaryti arba turėti sudarius bet kokius Išvestinius Darbus iš bet kurios Licencijuoto Turinio dalies;
	e) išrinkti, dekompiliuoti, atbuline tvarka iškonstruoti arba kitaip bandyti nustatyti Rinkinio, Paslaugos ar Licencijuoto Turinio šaltinio kodą arba įsilaužti, apeiti arba kitaip išvengti programinės įrangos apsaugos mechanizmų Rinkinyje, Paslaugoje ...
	f) sencijuotu Turiniu ar bet kurią jų dalį perleisti arba pažadėti kreditoriui kaip finansinį įsipareigojimą ar kitaip jas perduoti;
	g) bandyti kopijuoti, perkelti arba pašalinti Licencijuotą Turinį iš Rinkinio ar iš Jūsų Kompiuterio saugyklų ar aplankų, į kuriuos Mes įdiegėme tokį Licencijuotą Turinį, arba bandyti kitokiu būdu gauti prieigą prie arba Naudotis Licencijuotu Turiniu,...
	h) kopijuoti arba platinti Licencijuotą Turinį (išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai leidžiama naudotis Licencijuotais Šriftais, įdėtais į tam tikro tipo Publikacijas, kaip nurodyta šių Papildomų Sąlygų 3.1.1 poskyryje) Naudojimui aptarnavimo įstaigų re...
	3.4.6 Šių Papildomų Sąlygų laikymasis. Gavusi pagrįstą pranešimą „Adobe“ gali paprašyti pateikti įrašus, remdamasi tuo, kad įsipareigojote laikytis šių papildomų sąlygų, ir sutinkate pateikti „Adobe“ tokius įrašus per 30 (trisdešimt) dienų nuo užklaus...
	3.5 Teisės, kurias suteikiate „Adobe“ į savo per Paslaugą teikiamą Kliento turinį. Jums gali tekti suteikti „Adobe“ Kliento turinį dėl jo laikymo priegloboje ar Naudojimo Paslaugos, ar dėl sąryšio su Paslauga, Licencijuotu Turiniu ar Publikacijomis. N...
	3.5.1 Dėl Klientų Turinio, kurį pateikiate „Adobe“ laikyti priegloboje, kad būtų galima naudotis Paslauga, jūs „Adobe“ suteikiate visame pasaulyje taikomą, neišskirtinę, perduodamą, nemokamą ir visiškai apmokėtą licenciją, kurią galima kopijuoti, reda...
	3.5.2 Jūs teigiate ir užtikrinate, kad nesate sudarę jokių sutarčių ar kitokių susitarimų, dėl kurių negalėtumėte suteikti šioje dalyje nurodytų teisių.
	3.5.3 Turėsite atlyginti žalą, ginti ir laikyti neatsakingais „Adobe“ ir jos pareigūnus, agentus, darbuotojus ir partnerius nuo bet kokios pretenzijos, reikalavimų, veiksmų pasekmių ir visų įsipareigojimų bei išlaidų (įskaitant pagrįstus advokato moke...
	3.5.4 Jūs pasiliekate teises į Klientų Turinį, kurį pateikiate „Adobe“ laikyti priegloboje naudodamiesi Paslauga. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visi „Adobe“ Šrifto Patobulinimai, taikomi „Adobe“ Klientų turiniui, priklauso „Adobe“. Siekiant aišku...

	4. Kitos teisės ir įsipareigojimai.
	4.1 Pagalba. Techninė pagalba teikiama tik pasirinkusiems mokamą Paslaugų Planą, atsižvelgiant į paslaugų teikimo lygį. Teikiant techninę pagalbą, „Adobe“ gali prireikti susisiekti su jumis arba jūsų darbuotojais ir paprašyti prieigos prie Jūsų sistem...
	4.2 Nutraukimas.
	4.2.1 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Adobe“ iš turinio Licencijuotojų, kurie turi teises licencijuoti, gauna Licencijuotus ir Prekyvietės šriftus. Jūsų teisė ir licencija naudoti šiuos šriftus ir įtraukti juos į Publikacijas priklauso nuo tarp „A...
	4.2.2 „Adobe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu, perspėjusi arba be perspėjimo, dėl bet kokios priežasties laikinai arba visam laikui apriboti, pakeisti, sustabdyti arba nutraukti Paslaugos (ar jos dalies) teikimą ar keisti kainas, sustabdyti Jūsų priei...
	4.2.3 „Adobe“ gali sustabdyti arba nutraukti Jūsų naudojimąsi Paskyra ir atimti teisę Naudotis Paslauga ir (arba) Licencijuotu turiniu, jei Jūs bet kuriuo metu pažeisite šias Papildomas sąlygas, nepalaikysite tinkamos galiojančios Paskyros kokybės arb...
	4.2.4 „Adobe“ išskirtinai savo nuožiūra gali laikinai arba visam laikui apriboti Jūsų Paskyros prieigą prie Paslaugos sąsajų, jei būtų aptikta piktnaudžiavimo atvejų, ar pastebėta, kad naudojantis Paslauga teikiama pernelyg daug užklausų arba kitaip p...
	4.2.5 Dėl bet kokio bandymo pertraukti Paslaugos arba Licencijuoto turinio eksploatavimą gali būti taikomos baudžiamosios sankcijos, atliekamas tyrimas ir patraukiama baudžiamojon atsakomybėn.
	4.3 Grąžinimai. Dėl Paskyros atšaukimo, perėjimo į žemesnį Abonemento plano lygį arba dėl kitų iš anksto apmokėtų Abonemento planų arba Prekyvietės Užsakymų pakeitimų pinigai negrąžinami.
	4.4 Nutraukimo arba Atšaukimo Įsigaliojimas.
	4.4.1 Jums ar Mums nesilaikant šių Papildomų Sąlygų nutraukus naudojimąsi Jūsų Paskyra, uždarysime Jūsų Paskyrą be jokio tolesnio pranešimo.
	4.4.2 Jūsų Paskyros ar Jūsų Naudojimosi Paslauga ar prieigos prie jos nutraukimas ar atšaukimas nulems neatidėliotiną Jūsų Paskyros išaktyvinimą ar ištrynimą bei viso Jūsų Paskyroje esančio turinio praradimą ir ištrynimą, įskaitant visą Jūsų Paslaugos...
	4.4.3 Kilus klausimų dėl Paslaugos arba dėl šių Papildomų Sąlygų, žr. Paslaugos pagalbos tinklalapį, esantį adresu https://typekit.com/help.

	5. Verslo Planai.
	Jei naudojimuisi Paslauga pasirinkote verslo Abonemento Planą (apibrėžtą adresu https://typekit.com/plans), ir jei pagal Jūsų Abonemento Planą numatytas naudojimasis tam tikru aprašytu Paslaugos parametru, funkcija ar kategorija), Jums taikomos naudoj...
	5.1. Susitarimas dėl Paslaugų Lygio arba SLA. Šie reikalavimai ir sąlygos atskirai taikomi Naudojimosi paslauga verslo planui:
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