
„Typekit” pakalpojumu līgums 

Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 2. Novembrī. Ar līgumu tiek pilnībā aizstāta iepriekšējā dokumenta redakcija. 

Izmantojot „Typekit” pakalpojumu vai instalējot jebkādu Pakalpojuma programmatūras daļu, Jūs piekrītat turpmāk 
izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. 

Pārskata tabula 
Abonēšanas plānu salīdzinājums Individuālais plāns Komercdarbības plāns Uzņēmuma plāns 

Pamatnoteikumi ● ● ● 
Papildu SLA  ● ● 
Kompensācija   ● 

1. Definīcijas. 

Turpmāk tekstā ir definēta Papildu noteikumos izmantoto terminu ar lielo sākumburtu nozīme. Šeit nedefinētajiem 
terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda pati nozīme kā Vispārīgajos noteikumos, kas pieejami tīmekļa vietnē 
www.adobe.com/go/terms_lv. 

1.1 „Konts” nozīmē kontu (tostarp „Adobe” identifikatoru un lietotāja profilu), kuru Jūs izveidojat, pirmo reizi 
reģistrējoties Pakalpojumam, tostarp jebkādas unikālās atslēgas vai identifikatorus, kurus „Adobe” Jums nodrošina vai kā 
citādi izmanto, lai Jūs piesaistītu Jūsu kontam. 

1.2 „Adobe”, „Mēs” vai „Mums” nozīmē „Adobe Systems Incorporated”, Delavēras pavalsts uzņēmumu, 345 Park Avenue, 
Sanhosē (San Hose), Kalifornijā 95110, ja šis līgums tiek noslēgts, Jums atrodoties Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā 
vai Meksikā, pretējā gadījumā tas nozīmē „Adobe Systems Software Ireland Limited”, 4-6 Riverwalk, Citywest Business 
Campus, Dublina 24, Īrija. 

1.3 „Organizācija” nozīmē individuālu vai komerciālu uzņēmumu, kurš sniedz saviem klientiem tīmekļa vai grafiskā 
noformējuma, reklāmas, tirgvedības vai līdzīgus pakalpojumus un kura pakalpojumi ietver Publicētā datu nesēja izveidi 
un/vai uzturēšanu. 

1.4 „Dators” nozīmē fiziskās vai virtuālās ierīces datu glabāšanai vai apstrādei, piemēram, serveri, galddatori, klēpjdatori, 
mobilās ierīces, internetam pieslēgtas ierīces un aparatūras produkti. Ja ierīcē atrodas vairāk nekā viena virtuālā vide 
(ieskaitot virtuālās mašīnas un virtuālos procesorus), katra virtuālā vide tiks skaitīta kā atsevišķs dators. 

1.5 „Klienta saturs” nozīmē fontus vai fontu saimes (termins „saturs” tiek lietots Adobe Vispārīgajos lietošanas 
noteikumos), kuras Jūs ar licenci esat tieši saņēmis no trešās puses izmantošanai Pakalpojumā saskaņā ar šo Līgumu. 

1.6 „Atvasinātais(-ie) darbs(-i)” nozīmē bināros datus, kuri ir iegūti vai atvasināti no Licencētā satura (tostarp jebkāda 
Licencētās programmatūras daļa) jebkādā formā, kādā šādus bināros datus var pārstrādāt, pārveidot vai pielāgot, tostarp 
(taču ne tikai) bināros datus jebkādā formātā, kādā var pārveidot Licencēto saturu. 

1.7 „Dokumentācija” nozīmē rakstveida skaidrojumu materiālus un datnes un/vai citu lietotāja dokumentāciju, kas ir 
pievienota Licencētajam saturam vai ko „Adobe” ir publicējis, nodrošinājis vai kā citādi nodevis Jūsu rīcībā saistībā ar 
Pakalpojuma izmantošanu no Jūsu puses. 

1.8 „Komplekts” nozīmē datora, tīmekļa vai citas ar vidi savietojamas programmatūras kopumu, kuru Jūs esat izveidojis 
ar Pakalpojuma starpniecību un kas ietver Jūsu prioritāros iestatījumus, Licencēto fontu izvēli un formātus, stila lapas un 
citus programmatūras kodus kopā ar jebkādu „JavaScript”, ko var piegādāt ar Pakalpojuma starpniecību, lai iekļautu un 
identificētu katru Komplektu un attiecīgo Izdevēju, kā arī lai pārvaldītu un kontrolētu Licencēto fontu izmantošanu 
saistībā ar Publicēto datu nesēju. 

1.9 „Licences devējs(-i)” nozīmē trešo pusi, kas ir piešķīrusi „Adobe” licenci uz jebkādu Licencēto saturu, kuram „Adobe” 
nodrošina piekļuvi, lai Jūs varētu to izmantot. 

1.10 „Licencētais saturs” nozīmē Licencētos fontus, Marketplace fontus, Licencēto programmatūru un Pakalpojumu, 
Pakalpojuma saskarnes un Pakalpojuma saskarnes marķierus. 
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1.11 „Licencētie fonti” nozīmē fontus vai fontu saimes, kuras „Adobe” ar licenci ir piešķīris Jums lietošanā ar Pakalpojuma 
starpniecību saskaņā ar Papildu noteikumiem. 

1.12 „Licencētā programmatūra” nozīmē Pakalpojumu un jebkādu un visu programmatūru, kas ir paredzēta Līgumā, 
tostarp (taču ne tikai) jebkādas programmatūras datnes, kas satur Licencētos fontus, Marketplace fontus un jebkādus 
skriptus, skriptu loģiku vai citu kodu, kas tiek izmantots Pakalpojumā, ir iekļauts „Typekit Sync” vai iegults eksportējamās 
datnes formātos (un visus Atjauninājumus, Jauninājumus vai Dokumentāciju, kas saistīta ar iepriekšminēto), ko „Adobe” 
nodrošina Jums ar Pakalpojuma starpniecību, lai Jūs varētu piekļūt Licencētajam saturam un saņemt to. 

1.13 „Marketplace fonti” nozīmē fontus vai fontu saimes, kuras „Adobe” vai Licences devējs(-i) ar licenci ir piešķīris Jums 
lietošanā ar Pakalpojuma starpniecību saskaņā ar „Adobe” vai Licences devēja izdotiem lietotāja licences nosacījumiem. 

1.14 „Marketplace pasūtījums(-i)” nozīmē Marketplace fontus, ko „Adobe” un Licences devējs(-i) nodrošina Jums ar 
Pakalpojuma starpniecību.  

1.15 „Datorkomplektu atļautais skaits” nozīmē maksimālo Datoru skaitu, kuros var instalēt „Typekit Sync” fontus (tostarp 
Jūsu konkrētajā Abonēšanas plānā atļautais vienlaicīga Lietojuma skaits vai gadījumi) un no kuriem var piekļūt 
Pakalpojumiem. 

1.16 „Izdevējs” nozīmē fizisku vai juridisku personu (Jūs vai Jūsu klientu, kura vārdā Jūs varat rīkoties), kurai pieder 
Publicētajā datu nesējā redzamais saturs vai kurš to kontrolē, izņemot Licencēto saturu. 

1.17 „Publicētais(-ie) dokuments(-i)” nozīmē jebkādu digitālu dokumentu publiski izplatītu formu (piemēram, „Word”, 
„PDF”, „EPUB” u.c.), kuros ir izmantoti iegulti vai neiegulti Licencētie fonti, tostarp attēlošanai, skatīšanai vai patēriņam 
ikvienam, kas piekļūst Publicētajam dokumentam. 

1.18 „Publicētais datu nesējs” nozīmē jebkādu Publicēto dokumentu vai Publicēto tīmekļa vietni gan atsevišķi, gan kopā. 

1.19 „Publicētā(-ās) tīmekļa vietne(-es)” nozīmē attiecīgās tīmekļa vietnes, tīmekļa lapas vai tīmekļa lapas saturu, ko Jūs 
veidojat, izstrādājat vai radāt un kas ir publicēts, un kas satur, piekļūst un publiski attēlo Licencētos fontus, kuri izmanto 
„Typekit” tīmekli. 

1.20 „Tālākpārdevēja platforma” ir jebkāds pakalpojums, kas ļauj klientiem izvēlēties fontus tīmekļa vietnēm vai citiem 
produktiem, kas tiek nodrošināti viņu vārdā (piemēram, emuāru platformas, sociālo tīklu profili utt.). 

1.21 „Pakalpojums(-i)” nozīmē „Typekit” pakalpojuma tīmekļa vietni, kurai var piekļūt no vietnes www.typekit.com, 
tostarp „Typekit Sync”, „Typekit” tīmekli, „Typekit Marketplace” un visus pārējos pakalpojumus, funkcijas vai saturu, 
kuram var piekļūt no „Typekit” pakalpojuma tīmekļa vietnes vai ar tās starpniecību. 

1.22 „Pakalpojuma saskarne(-es)” nozīmē jebkādus ar Pakalpojumu vai no tā vides nodrošinātus spraudņus vai lietotnes 
saskarnes, kas ļauj Jums programmatiski piekļūt Pakalpojuma funkcijām un ļauj Jums priekšskatīt Licencēto saturu vai kā 
citādi radīt, konfigurēt, mainīt un publicēt Komplektus un iegūt metadatus par fontiem Pakalpojuma fontu bibliotēkā. 

1.23 „Abonēšanas plāns(-i)” nozīmē katru attiecīgo Pakalpojuma abonēšanas plāna iespēju, tostarp Izmēģinājumus, kā 
arī jebkādus saistītos Lietošanas noteikumus un nosacījumus, lietošanas kvotas, ierobežojumus un maksājumu grafikus, 
kuri katram abonēšanas plānam ir pieejami vietnē https://typekit.com/plans un ir iekļauti šajos Papildu noteikumos ar šo 
atsauci. 

1.24 „Typekit Sync” nozīmē „Typekit Sync” fontus un funkcijas, kuras ir pieejamas pēc „Adobe” programmatūras 
lejupielādes vai instalēšanas Jūsu datorā un atvieglo Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un „Typekit Sync” fontiem, un to 
izmantošanu darbvirsmas publicēšanas mērķiem (piemēram, Publicēto dokumentu radīšanai). 

1.25 „Typekit Sync fonts(-i)” nozīmē Licencētos fontus un Marketplace fontus, ko Jūs sinhronizējat Jūsu datorā 
publicēšanas mērķiem (piemēram, Publicēto dokumentu radīšanai). 

1.26 „Typekit Marketplace” nozīmē daļu no pakalpojuma, kuru izmantojot „Adobe” un Licences devējs piedāvā tiešai 
pārdošanai Marketplace fontus, uz kuriem attiecas „Adobe” vai paša Licences devēja lietotāja licences nosacījumi. 

1.27 „Typekit Web” nozīmē Pakalpojuma Typekit tīmekļa fontus un funkcijas, kas atvieglo Jums piekļuvi Pakalpojumiem 
un to izmantošanu, un Typekit tīmekļa fontus Publicēto tīmekļa vietņu radīšanai. 

1.28 „Typekit tīmekļa fonti” nozīmē Licencēto tīmeklim formatēto fontu versijas un Marketplace fontus, kurus izmanto 
Publicēto tīmekļa vietņu radīšanai. 
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1.29 „Atjauninājumi” un „Jauninājumi” nozīmē jebkādus atjauninājumus, labojumus, izmaiņas vai papildinājumus, kurus 
var veikt un iekļaut vai kurus Jums var nodrošināt „Adobe” jebkurā laikā ar mērķi atjaunināt, uzlabot vai pilnveidot 
Pakalpojumu tiktāl, ciktāl tas nav paredzēts saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem. „Adobe” neuzņemas attiecībā uz Jums 
nekādu atbildību saistībā ar šādām izmaiņām. 

1.30 „Lietojums(-i)”, „Lietošana” vai „Izmantošana” nozīmē visus un jebkādus Pakalpojuma izmantošanas veidus no Jūsu 
puses, lai lejupielādētu, integrētu, piekļūtu, sinhronizētu, lietotu vai attēlotu Licencēto saturu. 

1.31 „Jūs” un „Jūsu” nozīmē jebkādu fizisku vai juridisku personu vai Organizāciju, kas izveido un izmanto Kontu, lai 
piekļūtu Pakalpojumiem savā vārdā vai savu klientu vārdā saistībā ar Publicētajiem datu nesējiem. 

2. Pamatnoteikumi. 

Uz Jūsu Pakalpojuma izmantošanu attiecas šie Lietošanas papildu noteikumi („Papildu noteikumi”), kas papildina 
Adobe.com Lietošanas noteikumus („Vispārīgie noteikumi”), ar kuriem var iepazīties vietnē 
www.adobe.com/go/terms_lv un kuri Papildu noteikumos ir iekļauti ar šo atsauci. 

2.1 Abonēšanas plāni un Marketplace pasūtījumi. 

2.1.1 Pakalpojums ietver (a) bezmaksas individuālos Abonēšanas plānus, kā arī (b) maksas (par atlīdzību) individuālos, 
komercdarbības un uzņēmuma Abonēšanas plānus, kā arī (c) Marketplace pasūtījumus, kuri nodrošina piekļuvi 
Licencētajam saturam tā izmantošanai Jūsu Publicētajos datu nesējos. Dažiem maksas Abonēšanas plāniem ir paredzēts 
arī izmēģinājuma periods. 

2.1.2 Visas Abonēšanas plāna un Marketplace pasūtījumu maksas ir norādītas bez nodokļiem, nodevām vai ieturējumiem, 
kurus piemēro nodokļu administrācija, un Jūs esat atbildīgs par visu šādu ieturējumu apmaksu, izņemot tikai Amerikas 
Savienoto Valstu nodokļus (federālos vai valsts). 

2.2 Pārsniegumi, Jaunināšana, Marketplace pasūtījumi. 

2.2.1 Katrs Abonēšanas plāns iekļauj Lietošanas apjoma ierobežojumus. Šie ierobežojumi attiecas uz Licencēto saturu, un 
tie var būt norādīti arī Jūsu Konta profilā. Ja, lietojot Licencēto saturu, Jūs pārsniedzat Licencētajam saturam vai Jūsu 
konkrētajam Abonēšanas plānam noteiktos ierobežojumus („Pārsniegums(-i)”), neatkarīgi no tā, vai esat fiziska persona, 
Tālākpārdevējs vai „Typekit” Uzņēmuma plāna vai „Creative Cloud” Uzņēmuma abonents, un neatkarīgi no tā, vai 
pārsniegumi ir radušies apzināti vai neapzināti, mēs saglabājam tiesības tikai pēc saviem ieskatiem nosūtīt Jums rēķinu uz 
adresi, kas ir norādīta Jūsu „Typekit” Uzņēmuma plānā vai „Creative Cloud” Uzņēmuma pasūtījuma veidlapā, vai 
Individuālā vai Komercdarbības plāna kontā, un nekavējoties iekasēt maksu no Jums vai Jūsu kredītkartes par 
Pārsniegumu, kā arī jaunināt Jūsu kontu, nomainot Abonēšanas plānu atbilstoši Jūsu lietošanas apjomam, vai apturēt Jūsu 
piekļuvi Licencētajam saturam, līdz Jūsu konts vai maksa par pārsniegumu ir pilnībā samaksāta. Jūs piekrītat pēc 
pieprasījuma nekavējoties samaksāt mums visas maksājamās summas par Jūsu kontu. 

2.2.2 Ja esat pieteicies bezmaksas individuālajam Abonēšanas plānam, Jums jāapzinās, ka noteiktais Jums pieejamais 
Licencētais saturs kaut kad nākotnē var tikt pārcelts uz maksas Abonēšanas plānu. Līdz ar to Jums var pieprasīt jaunināt 
vai mainīt Abonēšanas plānu, lai Jūs arī turpmāk saņemtu piekļuvi šādam Licencētajam saturam. 

2.2.3 Ja Jūs jaunināsiet bezmaksas individuālo Abonēšanas plānu uz maksas Abonēšanas plānu vai ja pāriesiet no viena 
maksas Abonēšanas plāna (ieskaitot maksas Abonēšanas plāna izmēģinājuma periodu) uz dārgāku maksas Abonēšanas 
plānu, spēkā esošā bezmaksas Abonēšanas plāna vai maksas Abonēšanas plāna (ieskaitot ikvienu maksas Abonēšanas 
plāna izmēģinājuma periodu) darbības termiņš beigsies ar jaunināšanas brīdi, un no Jūsu kredītkartes nekavējoties tiks 
iekasēta jaunajam maksas Abonēšanas plānam piemērojamā maksa. 

2.2.4 Ja pārejat uz zemāka līmeņa maksas Abonēšanas plānu, Jums jāapzinās, ka tādējādi var tikt zaudētas noteiktas 
funkcijas, var samazināties Lietošanas iespējas vai mainīties Jūsu kontam noteiktie Lietošanas ierobežojumi. Mēs 
neuzņemamies nekādu atbildību par šādiem zaudējumiem. 

2.2.5 Ja Jūs atcelsiet maksas Abonēšanas plānu, Jums automātiski tiks piešķirts bezmaksas individuālais Abonēšanas 
plāns. Ja Jūs pārveidosiet Jūsu maksas Abonēšanas plānu par bezmaksas individuālo Abonēšanas plānu un esat iegādājies 
arī Marketplace fontus, Marketplace fonti Jums joprojām būs pieejami. 

2.2.6 Maksa par Marketplace fontiem var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. 
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3. Jūsu Tiesības un Pienākumi, Ierobežojumi un Liegumi par Licencētā satura izmantošanu no Jūsu puses. 

3.1 Licencētā satura izmantošana no Jūsu puses. Jums lietošanai pieejamā Licencētā satura kategorijas var atšķirties 
atkarībā no Marketplace pasūtījuma vai Jūsu izvēlētā Abonēšanas plāna. Dažas Papildu noteikumos aprakstītās 
Pakalpojuma iespējas, funkcijas vai Licencētā satura kategorijas, iespējams, nebūs pieejamas visos Abonēšanas plānos. 
Reģistrējoties Licencētajam saturam, piekļūstot tam vai izmantojot jebkādu tā daļu, un saskaņā ar Jūsu izvēlēto konkrēto 
Abonēšanas plānu (un pēc Abonēšanas plāna maksas nomaksas, ja attiecas) „Adobe” piešķir Jums neekskluzīvas, tālāk 
nenododamas, neatsavināmas un ierobežotas tiesības un licenci piekļūt Licencētajam saturam un izmantot to Publicēto 
datu nesēju noformēšanai un izstrādei, saskaņā ar atļaujām, kas uz Licencēto saturu piešķirtas Typekit tīmekļa vietnē, un 
tikai tik ilgi, kamēr netiek pārtraukta Jūsu abonēšanas plāna darbība, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus. 

3.1.1 Datorizdevniecība. Ja Jūsu Abonēšanas plāns nodrošina Licencētā satura izmantošanu datorizdevniecībai, tad: 

(a) jūs varat Izmantot tikai „Typekit Sync” (tostarp Licencēto saturu, kuru Mēs esam atļāvuši Jums lejupielādēt, instalēt vai 
kā citādi izmantot ar „Typekit Sync” starpniecību) tikai Atļautajam skaitam datoru; 

(b) tiklīdz ir veikta instalēšana Jūsu datorā, varat piekļūt Licencētajam saturam ar „Typekit Sync” starpniecību, lai izvēlētos 
kādu no pieejamajiem „Typekit Sync” fontiem, kurus vēlaties sinhronizēt ar savu Datoru izmantošanai datorizdevniecībā; 

(c) iespējams lietot „Typekit Sync” fontus, kas sinhronizēti Jūsu datorā, lai veidotu un izstrādātu Publicētus dokumentus, 
kā arī Jūs varat iegult Licencēto fontu kopijas Jūsu Publicētajā dokumentā drukāšanas, skatīšanas un rediģēšanas 
nolūkam. Fontam jābūt apakškopai, lai ietvertu tikai darba parādīšanai nepieciešamos glifus, un Publicētajā dokumentā 
jābūt apslēptiem vai aizsargātiem tā iegulto fontu datiem no tīšas vai netīšas atklāšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas. 
Nevienas citas iegulšanas tiesības netiek ietvertas vai piešķirtas ar šo licenci.  

3.1.2 Publicēšana tīmekļa vietnē. Ja Jūsu abonēšanas plāns paredz Licencētā satura izmantošanu publicēšanai tīmekļa 
vietnē, tad: 

(a) varat izmantot Licencēto saturu, lai veidotu un izstrādātu Jūsu publicētās tīmekļa vietnes vai tīmekļa lapas (un Jums ir 
jāizmanto jebkāds Komplekts, kuru Mēs pieprasām šādiem mērķiem), un Jūs varat atsaukties vai kodēt saiti uz 
izvēlētajiem Licencētajiem fontiem savā Publicētās tīmekļa vietnes noformējumā, lai citas personas, kuras aplūko Jūsu 
publicētās tīmekļa vietnes vai strādā ar tām, redzētu Jūsu saturu, kas ir attēlots ar Licencētajiem fontiem atbilstoši Jūsu 
iecerēm; 

(b) varat izmantot Licencētos fontus savās Publicētajās tīmekļa vietnēs tikai saskaņā ar 3.1.2. sadaļā aprakstītajiem 
noteikumiem. 

3.2 Licencētā satura izmantošana no to Izdevēju puses, kuru vārdā Jūs izveidojat Publicētos datu nesējus. Izdevēji, kuru 
vārdā Jūs izveidojat Publicētos datu nesēju, var turpināt piekļūt Licencētajam saturam, kuru esat izveidojis Publicētajā 
datu nesējā, un izmantot to ar noteikumu, ka ikviens šāds Izdevējs noformē Pakalpojuma abonementu vai atsevišķu 
vienošanos ar „Adobe” par piekļuvi Pakalpojumam. Jūs piekrītat izsniegt saviem Izdevēja klientiem Papildu noteikumu 
kopiju vai paziņojumu par tiem (tiem var piekļūt vietnē www.adobe.com/go/terms_lv). 

3.3 Pakalpojuma tālākpārdošana. 

3.3.1 Ja esat Organizācija, Jums ir ierobežotas tiesības uz Pakalpojuma tālākpārdošanu (tikai saistībā ar pakalpojumiem, 
kurus Jūs sniedzat kā Organizācija saviem klientiem), tomēr „Adobe” var noteikt ierobežojumus attiecībā uz Publicēto 
datu nesēju skaitu, kurus Organizācija var reģistrēt kopā ar Pakalpojumu, vai attiecībā uz šādai Organizācijai sniedzamo 
pakalpojumu apmēru. 

3.3.2 Ja pārstāvat Tālākpārdevēja platformu, Jūs piekrītat, ka neizmantosiet nevienu Licencētā satura daļu bez iepriekšējas 
rakstveida piekrišanas no „Adobe”. Ja pārstāvat Tālākpārdevēja platformu, kurā izmantots viens no mūsu brīvā fonta 
pakalpojumiem, Jums ir tikai iepriekš jānosūta „Adobe” rakstveida ziņojums e-pasta formā, norādot savu vārdu un 
uzvārdu, kā arī Tālākpārdevēja platformas nosaukumu, temata rindiņā iekļaujot šādu norādi: „Tālākpārdevēja platformas 
paziņojums”, uz e-pasta adresi support@typekit.com. 

3.3.3 Tālākpārdevēja platformas izmanto Licencēto saturu tikai normatīvajos aktos atļautā veidā, tostarp bez 
ierobežojumiem datu vai programmatūras importam vai eksportam, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu 
aizsardzību un privātumu, un noteikumiem, kas attiecas uz personas datiem vai ar konkrētu personu sasaistāmu 
informāciju. 

http://www.adobe.com/go/terms_lv
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3.4 Pienākumi, Ierobežojumi, Liegumi un Aizliegti Licencētā satura izmantošanas veidi. 

3.4.1 Dokumentācijas kopiju izgatavošana. Jūs varat izgatavot Dokumentācijas kopijas, taču tikai tādā apmērā, kāds ir 
pamatoti nepieciešams Jūsu iekšējām atsaucēm saistībā ar Licencētā satura izmantošanu no Jūsu puses. 

3.4.2 Pastāvīga piekļuve Licencētajam saturam. Nepārtrauktai piekļuvei Licencētajam saturam var būt nepieciešama 
periodiska pieslēgšanās internetam, lai nodrošinātu, aktivizētu vai sinhronizētu Licencēto saturu vai lai atļautu, atjaunotu 
vai apstiprinātu Jūsu piekļuvi Licencētajam saturam. Atsevišķos gadījumos Licencētos fontus, kurus Jūs veidojat noteiktos 
Publicētajos datu nesējos, Jūs un trešās puses, kuras piekļūst Publicētajam datu nesējam vai aplūko to, varēs aplūkot tikai 
tik ilgi, kamēr Jūs uzturat nepārtrauktu Abonēšanas plānu (tostarp esat nomaksājis visas Abonēšanas plāna maksas, ja 
tādas tiek piemērotas). 

3.4.3 Iekļautie atvērtā koda komponenti. Licencētā satura daļas var izmantot vai saturēt atvērtā koda programmatūras 
komponentus un programmatūras programmas. Uz šāda Licencētā satura izmantošanu no Jūsu puses papildus attiecas 
Licencētajam saturam pievienotajā autortiesību dokumentācijā vai licences paziņojumos norādītie atvērtā koda licences 
noteikumi. 

3.4.4 Esošo paziņojumu saglabāšana. Licencēto saturu Jums var nodrošināt kopā ar noteiktiem īpašumtiesību 
paziņojumiem, tostarp patenta, autortiesību un prečzīmes paziņojumiem. Jums ir pienākums saglabāt visus šādus 
Licencētajā saturā iekļautos īpašumtiesību paziņojumus tieši tādā veidā, kādā tie Jums ir iesniegti (un tos nedrīkst dzēst 
vai labot). 

3.4.5 Aizliegti Licencētā satura izmantošanas veidi. Izņemot, kā var būt atļauts saskaņā ar jebkādiem atvērtā koda 
licences noteikumiem, kurus piemēro noteiktiem atvērtā koda komponentiem, kurus var iekļaut Licencētajā saturā vai 
izplatīt kopā ar to, Jums ir nepārprotami aizliegts: 

(a) uzturēt Licencēto saturu savā personiskajā serverī vai izmantot citu personiskas uzturēšanas opciju vai pakalpojumu, ja 
vien tas nav nepārprotami atļauts Jūsu Abonēšanas plānā; 

(b) iekļaut, apkopot, iegult vai kā citādi izplatīt jebkādu Licencēto saturu Jūsu Publicētajā datu nesējā vai nodot tālāk ar 
apakšlicenci Jūsu piekļuvi Licencētā satura jebkādas daļas izmantošanai ikvienai citai personai, izņemot Papildu 
noteikumu 3.1. sadaļā paredzētos gadījumus; 

(c) pieļaut Licencētā satura ārēju izplatīšanu no Jūsu Publicētā datu nesēja vai jebkādas Licencētā satura daļas vienreizēju 
vai jebkādu citu izplatīšanu, tādējādi radot iespēju citai personai izmantot Licencēto saturu, lai radītu jaunu autora saturu 
ārpus Jūsu Publicētā datu nesēja; 

(d) pievienot jebkādas funkcijas vai kā citādi mainīt, labot, pielāgot, translēt, konvertēt, pārveidot, radīt, veidot vai turēt 
izveidotus Atvasinātos darbus no jebkādas Licencētā satura daļas; 

(e) sadalīt, dekompilēt, veikt atgriezenisku inženiertehnisko izstrādi vai kā citādi mēģināt atklāt Komplekta, Pakalpojuma 
vai Licencētā satura avota kodu, vai noņemt, apiet vai kā citādi izvairīties no jebkādas Komplekta, Pakalpojuma vai 
Licencētā satura programmatūras aizsardzības mehānismiem, izņemot tiktāl, ciktāl Jūsu atrašanās vietas jurisdikcijas 
normatīvie akti konkrēti aizliedz šādus ierobežojumus, tomēr ar noteikumu, ka Jums vispirms ir jālūdz informācija no 
„Adobe” un Mēs varam pēc saviem ieskatiem vai nu sniegt Jums šādu informāciju, vai arī noteikt pamatotus nosacījumus, 
tostarp pamatotu maksu par Programmatūras vai Licencētā satura izmantošanu no Jūsu puses, lai nodrošinātu „Adobe” 
un/vai tā Licences devēja Licencētā satura Intelektuālo īpašumtiesību aizsardzību; 

(f) nodot vai piešķirt drošības intereses kādam citam vai kā citādi atsavināt kādu Jūsu tiesību izmantot Licencētā saturu 
daļu; 

(g) mēģināt kopēt, pārvietot vai izņemt Licencēto saturu no Komplekta vai atrašanās vietām, vai mapēm Jūsu Datorā, kur 
Mēs esam instalējuši šādu Licencēto saturu, vai kā citādi mēģināt piekļūt Licencētajam saturam vai izmantot to, izņemot 
tikai tiešu Pakalpojuma abonēšanu, izmantojot līdzekļus, kurus Mēs nodrošinām šādiem mērķiem un 

(h) kopēt vai izplatīt Licencēto saturu (izņemot, kā ir nepārprotami atļauts attiecībā uz Licencētajiem fontiem, kuri ir 
iegulti noteikta veida Publicētajos datu nesējos saskaņā ar šo Papildu noteikumu 3.1.1. sadaļu) Izmantošanai 
pakalpojumu sniegšanas vidē, piemēram, komerciālam drukāšanas pakalpojumu sniedzējam. 

3.4.6 Papildu noteikumu ievērošana. „Adobe” var iesniegt Jums pamatotu pieprasījumu iesniegt dokumentus, kas 
apliecina, ka Jūs ievērojat šos Papildu noteikumus, un Jūs piekrītat iesniegt „Adobe” šādus dokumentus trīsdesmit (30) 
dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma saņemšanas. 



3.5 Tiesības, kuras Jūs piešķirat „Adobe” attiecībā uz Klienta saturu, kuru Jūs publiskojat ar Pakalpojuma starpniecību. 
Jums var nākties uzticēt „Adobe” Klienta saturu tā uzturēšanai, izmantojot Pakalpojumu, Licencēto saturu vai citus Publicētos 
datu nesējus vai saistībā ar tiem. „Adobe” nepieprasa īpašumtiesības uz Jūsu Klientu saturu, tomēr Mums ir nepieciešamas 
noteiktas Jūsu piešķirtās tiesības, lai varētu atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem un atvieglotu Pakalpojuma izmantošanu Jums un 
citiem lietotājiem.  

3.5.1 Klienta saturam, kuru Jūs uzticat „Adobe” uzturēšanai ar Pakalpojuma starpniecību, Jūs ar šo piešķirat „Adobe” 
starptautisku, neekskluzīvu, tālāk nododamu, bezmaksas un pilnībā apmaksātu licenci piekļūt, izmantot, kopēt, rediģēt, 
pielāgot, tulkot, pārformatēt, reproducēt, publiskot, pārsūtīt, izplatīt, publiski izpildīt un publiski attēlot Klienta saturu, 
tostarp neekskluzīvas, ar apakšlicenci tālāk nododamas tiesības un licenci uz visām Intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā 
ar Klienta saturu un tajos ietvertajiem dizainiem, piemērot „Adobe” patentētos noformējuma uzlabošanas un 
izlīdzināšanas pielāgojumus, programmēšanas kodēšanas noteikumus un norādījumus, apslēpšanas, metodes 
segmentēšanai un iedalīšanai apakškopās, algoritmus un citu apstrādi, kā arī visus saistītos resursus un dokumentāciju 
(turpmāk tekstā kopā — „Adobe Fontu pielāgojumi”), kas ir nepieciešama, lai modificētu un pārveidotu Klienta saturu 
dažādos formātos, lai „Adobe” varētu tos izmantot, pavairot, attēlot, publiskot, uzturēt un izplatīt ar Pakalpojuma 
starpniecību saistībā ar Publicēto datu nesēju un. 

3.5.2 Jūs apliecināt un galvojat, ka neesat noslēdzis nekādus līgumus vai citas vienošanās, kas liedz Jums piešķirt šajā 
sadaļā paredzētās tiesības. 

3.5.3 Jūs paturat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt „Adobe” un tās amatpersonas, aģentus, darbiniekus un filiāles no un pret 
jebkādām pretenzijām, prasībām vai darbību cēloņiem un segt jebkuru un visu saistību izmaksas un izdevumus ieskaitot 
saprātīgi advokātu honorāru, kas saistīti ar vai izriet no klienta satura, ko Jūs nododat „Adobe”, lai atvieglotu Jūsu 
Pakalpojuma izmantošanu. 

3.5.4 Jūs paturat tiesības uz Klientu saturu, ko nododat „Adobe” viesošanas Pakalpojumā vai ar tā starpniecību. Jūs atzīstat 
un piekrītat, ka visi „Adobe” fontu pielāgojumi, ko „Adobe” pielieto Klientu saturam, pieder „Adobe”. Šaubu novēršanas 
nolūkā „Adobe” pieder visas Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras ir iegultas „Adobe” Fonta pielāgojumos, modifikācijās un 
citos darbos, kurus „Adobe” ir veicis Klienta satura pārveidei dažādos formātos, lai to varētu izplatīt Pakalpojumā un ar tā 
starpniecību un Izmantot vairākās vidēs. 

4. Citas tiesības un pienākumi. 

4.1 Atbalsts. Tehniskais atbalsts tiek sniegts tikai maksas Abonēšanas plāna dalībniekiem saskaņā ar abonētā 
pakalpojuma līmeni. Tehniskā atbalsta sniegšanas nolūkā Mums var būt nepieciešams sazināties ar Jums vai Jūsu 
darbiniekiem un lūgt piekļuvi Jūsu sistēmām vai tīkliem. Ja Jūs nesadarbosieties ar Mums un nepiešķirsiet šādu piekļuvi, 
tas var ierobežot atbalsta apmēru, kādu Mēs varam Jums sniegt. 

4.2 Darbības izbeigšana. 

4.2.1 Jūs apstiprināt un piekrītat, ka „Adobe” iegūst Licencētos fontus un Marketplace fontus no Licences devējiem, 
kuriem ir uz tiem īpašuma tiesības vai ir tiesības tos licencēt. Jūsu tiesības un licence izmantot šos fontus un iestrādāt tos 
Publicētos datu nesējos ir atkarīga no nepārtrauktas visu līgumu izpildāmības starp „Adobe” un tā satura Licences 
devējiem. Ja attiecīgi līgumi starp „Adobe” un tā satura devējiem tiek izbeigti, Jūs joprojām varēsiet izmantot fontus Jūsu 
Publicētajos datu nesējos, kamēr „Adobe” Jums paziņos par līguma izbeigšanu. Vienmēr pirms šādas izbeigšanas mēs 
Jums centīsimies pietiekami savlaicīgi sniegt par to paziņojumu. 

4.2.2 Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī ar vai bez brīdinājuma un jebkāda iemesla dēļ īslaicīgi vai pastāvīgi ierobežot, 
mainīt, apturēt vai pārtraukt nodrošināt Pakalpojumu vai tā cenas (vai jebkādu tā daļu), Jūsu piekļuvi Pakalpojumam, 
jebkādam Licencētajam saturam vai Pakalpojuma saskarnēm. „Adobe” neuzņemsies atbildību Jūsu vai jebkādas trešās 
puses priekšā par visiem šāda veida Pakalpojuma, Licencētā satura vai Jūsu piekļuves ierobežojumiem, izmaiņām, 
apturēšanu vai pārtraukšanu. 

4.2.3 Mēs varam apturēt uz laiku vai pilnībā Jūsu Kontu un tiesības izmantot Pakalpojumu un/vai Licencēto saturu, ja Jūs 
neievērojat šos Papildu noteikumus, nespējat uzturēt derīgu Kontu atbilstoši juridiskajām prasībām vai neesat nomaksājis 
visas Abonēšanas plānā paredzētās maksas. 

4.2.4 Mēs tikai pēc saviem ieskatiem varam īslaicīgi vai pastāvīgi apturēt Jūsu konta piekļuvi Pakalpojuma saskarnēm, ja 
„Adobe” konstatē ļaunprātīgu izmantošanu, pārmērīgi biežus pieprasījumus Pakalpojumam vai citu neatbilstošu 
Izmantošanu ar Pakalpojuma saskarnes starpniecību. 



4.2.5 Ikviens mēģinājums jebkādā veidā traucēt Pakalpojuma vai Licencētā satura darbību var novest pie kriminālatbildības 
iestāšanās, izmeklēšanas ierosināšanas un kriminālvajāšanas uzsākšanas. 

4.3 Kompensācijas. Iepriekšapmaksātu Abonēšanas plānu vai Marketplace pasūtījumu atcelšanas, pazemināšanas vai citu 
izmaiņu gadījumā nekādi līdzekļi netiks atmaksāti. 

4.4 Izbeigšanas vai atcelšanas sekas. 

4.4.1 Pēc Jūsu Konta darbības izbeigšanas no Jūsu vai Mūsu puses Jūsu pieļautā Papildu noteikumu pārkāpuma gadījumā, 
Mēs slēgsim Jūsu Kontu bez papildu brīdinājuma. 

4.4.2 Jūsu Konta darbības vai Pakalpojuma izmantošanas vai piekļuves izbeigšana vai atcelšana nozīmē, ka Jūsu Konts 
nekavējoties tiks deaktivizēts vai dzēsts un viss Jūsu Konta saturs tiks izņemts un dzēsts, tostarp visi Jūsu Pakalpojuma 
konfigurācijas un tīmekļa vietnes noformējuma dati, un pēc izdzēšanas šo informāciju vairs nevarēs atgūt vai atkopt. 

4.4.3 Ja Jums ir kādi jautājumi par Pakalpojumu vai Papildu noteikumiem, lūdzu, apmeklējiet Pakalpojuma atbalsta lapu 
vietnē https://typekit.com/help. 

5. Komercdarbības plāni. 

Ja Jūs abonējat Pakalpojumu saskaņā ar komercdarbības Abonēšanas plānu (definīcija pieejama vietnē 
https://typekit.com/plans) un ja aprakstītā Licencētā satura konkrētā Pakalpojuma īpašība, funkcijas vai kategorija ir 
pieejama saskaņā ar Jūsu abonēšanas plānu, Jums piemērojamie lietošanas noteikumi ir norādīti 1. – 4. sadaļā, kā arī šajā 
5. sadaļā, izņemot gadījumu, ja Jūs noslēgsiet ar „Adobe” atsevišķu komercdarbības, uzņēmuma vai fontu publicēšanas un 
licencēšanas līgumu vai līdzīgu vienošanos, tad attiecīgā līguma noteikumi un jebkādas saistītās pasūtījumu vai citas 
veidlapas aizstās šos Papildu noteikumus. 

5.1 Pakalpojuma līmeņa līgums vai SLA. Uz katru komercdarbības Abonēšanas plānu atsevišķi attiecas turpmāk minētie 
noteikumi. 

5.1.1 Pakalpojuma pieejamība. „Pakalpojuma pieejamība” nozīmē laikposmu, kad Pakalpojums var saņemt, apstrādāt 
pieprasījumus un atbildēt uz tiem (aprēķina kā procentuālu attiecību, dalot Pakalpojuma pieejamības konkrētajā 
kalendārajā mēnesī minūšu skaitu ar kopējo minūšu skaitu konkrētajā kalendārajā mēnesī), ko mēra reizi mēnesī un 
jebkurā gadījumā izslēdzot „Adobe” plānveida Pakalpojuma tehniskās apkopes darbus un nepārvaramas varas apstākļus, 
proti, stihiskas nelaimes, terorismu, darba strīdus, ugunsgrēkus, plūdus, zemestrīces, valsts iestāžu rīcību, rīkojumus vai 
ierobežojumus, pakalpojumatteices uzbrukumus un citu kaitīgu darbību, komunālo pakalpojumu traucējumus vai citus 
iemeslus, kuru dēļ Pakalpojums no „Adobe” gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav pieejams. 

5.1.2 Pakalpojuma pieejamības mērķis. „Adobe” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Pakalpojuma darbību vismaz 
99,9% apmērā no laika, kas tiek mērīts reizi mēnesī. 

5.1.3 Pakalpojuma pieejamības garantija. Ja „Adobe” nav izpildījis 5.1.2. sadaļā paredzēto Pakalpojuma pieejamības 
mērķi konkrētajā mēnesī un ja Jūs esat pildījis savas pārējās saistības, kuras Jums ir paredzētas šajos Papildu noteikumos, 
tad par katru dienu šādā mēnesī, kurā Pakalpojuma nepieejamības ilgums pārsniedza četras (4) nepārtrauktas stundas, 
Jums ir tiesības saņemt vienas (1) dienas Pakalpojuma kredītu saskaņā ar 5. sadaļas prasībām, kuras piemēro Jūsu 
Kontam, ievērojot konkrētajā brīdī spēkā esošos Pakalpojuma abonēšanas noteikumus. 

(a) Pakalpojuma pieejamības mērķa aprēķināšanas nolūkā „Adobe” uzskata, ka Pakalpojums uzskatāms par „nepieejamu” 
tikai tad, ja pie Pakalpojuma atbalsta grupas Jūs esat atvēris problēmas vai jautājuma pieteikumu trīs darbadienu laikā 
pēc Pakalpojuma nepieejamības notikuma iestāšanās. 

(b) Lai saņemtu kredītu par „Adobe” nespēju izpildīt Pakalpojuma pieejamības mērķi, Jums šāds kredīts ir jāpieprasa 
rakstveidā ne vēlāk kā nākamajā kalendārajā mēnesī pēc tā mēneša, kurā iestājās Pakalpojuma nepieejamības notikums, 
kas ir pamats Jūsu kredīta pieprasījuma iesniegšanai. 

(c) Ja pastāv pretrunas starp Jūsu un „Adobe” reģistrētajiem datiem, noteicošie ir „Adobe” dati. 

(d) Šajā pantā piedāvātais Pakalpojuma kredīts ir vienīgā izņēmuma atlīdzība Jums par Pakalpojuma atteici vai „Adobe” 
nespēju izpildīt Pakalpojuma pieejamības mērķi. Visi neizmantotie Pakalpojuma kredīti pēc Pakalpojuma vai Jūsu 
abonēšanas plāna līguma darbības izbeigšanas zaudē spēku. 

https://typekit.com/help
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(e) Lai paziņotu par Pakalpojuma nepieejamību, dīkstāvi vai citiem sarežģījumiem, nosūtiet e-pasta ziņojumu 
Pakalpojuma atbalsta dienestam uz adresi, kas norādīta Jūsu konkrētajā Abonēšanas plānā, vai arī uz šo adresi: 
support@typekit.com. Ziņojumā Jums ir jāiekļauj problēmas apraksts, jānorāda dīkstāves vai nepieejamības datums un 
ilgums, kā arī Jūs varat iekļaut URL uz attiecīgo tīmekļa vietnes uzraudzības ziņojumu, ja tāds ir pieejams. 

6. „Typekit” Uzņēmuma plāni. 

Lietošanas noteikumi uzņēmuma plānam ir pieejami kā atsevišķs dokuments. Noteikumi atsevišķā dokumentā aizstāj 
šos Papildu noteikumus. „Typekit” Uzņēmuma abonēšanas plāni ir atsevišķi un atšķiras no citiem uzņēmumu plānu 
piedāvājumiem, tostarp ikviena „Creative Cloud” Uzņēmuma plāna, kuru Jums var piedāvāt vai piešķirt saskaņā ar papildu 
vai atšķirīgiem licencēšanas un cenu noteikumiem. 
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	1.2 „Adobe”, „Mēs” vai „Mums” nozīmē „Adobe Systems Incorporated”, Delavēras pavalsts uzņēmumu, 345 Park Avenue, Sanhosē (San Hose), Kalifornijā 95110, ja šis līgums tiek noslēgts, Jums atrodoties Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā vai Meksikā, pre...
	1.3 „Organizācija” nozīmē individuālu vai komerciālu uzņēmumu, kurš sniedz saviem klientiem tīmekļa vai grafiskā noformējuma, reklāmas, tirgvedības vai līdzīgus pakalpojumus un kura pakalpojumi ietver Publicētā datu nesēja izveidi un/vai uzturēšanu.
	1.4 „Dators” nozīmē fiziskās vai virtuālās ierīces datu glabāšanai vai apstrādei, piemēram, serveri, galddatori, klēpjdatori, mobilās ierīces, internetam pieslēgtas ierīces un aparatūras produkti. Ja ierīcē atrodas vairāk nekā viena virtuālā vide (ies...
	1.5 „Klienta saturs” nozīmē fontus vai fontu saimes (termins „saturs” tiek lietots Adobe Vispārīgajos lietošanas noteikumos), kuras Jūs ar licenci esat tieši saņēmis no trešās puses izmantošanai Pakalpojumā saskaņā ar šo Līgumu.
	1.6 „Atvasinātais(-ie) darbs(-i)” nozīmē bināros datus, kuri ir iegūti vai atvasināti no Licencētā satura (tostarp jebkāda Licencētās programmatūras daļa) jebkādā formā, kādā šādus bināros datus var pārstrādāt, pārveidot vai pielāgot, tostarp (taču ne...
	1.7 „Dokumentācija” nozīmē rakstveida skaidrojumu materiālus un datnes un/vai citu lietotāja dokumentāciju, kas ir pievienota Licencētajam saturam vai ko „Adobe” ir publicējis, nodrošinājis vai kā citādi nodevis Jūsu rīcībā saistībā ar Pakalpojuma izm...
	1.8 „Komplekts” nozīmē datora, tīmekļa vai citas ar vidi savietojamas programmatūras kopumu, kuru Jūs esat izveidojis ar Pakalpojuma starpniecību un kas ietver Jūsu prioritāros iestatījumus, Licencēto fontu izvēli un formātus, stila lapas un citus pro...
	1.9 „Licences devējs(-i)” nozīmē trešo pusi, kas ir piešķīrusi „Adobe” licenci uz jebkādu Licencēto saturu, kuram „Adobe” nodrošina piekļuvi, lai Jūs varētu to izmantot.
	1.10 „Licencētais saturs” nozīmē Licencētos fontus, Marketplace fontus, Licencēto programmatūru un Pakalpojumu, Pakalpojuma saskarnes un Pakalpojuma saskarnes marķierus.
	1.11 „Licencētie fonti” nozīmē fontus vai fontu saimes, kuras „Adobe” ar licenci ir piešķīris Jums lietošanā ar Pakalpojuma starpniecību saskaņā ar Papildu noteikumiem.
	1.12 „Licencētā programmatūra” nozīmē Pakalpojumu un jebkādu un visu programmatūru, kas ir paredzēta Līgumā, tostarp (taču ne tikai) jebkādas programmatūras datnes, kas satur Licencētos fontus, Marketplace fontus un jebkādus skriptus, skriptu loģiku v...
	1.13 „Marketplace fonti” nozīmē fontus vai fontu saimes, kuras „Adobe” vai Licences devējs(-i) ar licenci ir piešķīris Jums lietošanā ar Pakalpojuma starpniecību saskaņā ar „Adobe” vai Licences devēja izdotiem lietotāja licences nosacījumiem.
	1.14 „Marketplace pasūtījums(-i)” nozīmē Marketplace fontus, ko „Adobe” un Licences devējs(-i) nodrošina Jums ar Pakalpojuma starpniecību.
	1.15 „Datorkomplektu atļautais skaits” nozīmē maksimālo Datoru skaitu, kuros var instalēt „Typekit Sync” fontus (tostarp Jūsu konkrētajā Abonēšanas plānā atļautais vienlaicīga Lietojuma skaits vai gadījumi) un no kuriem var piekļūt Pakalpojumiem.
	1.16 „Izdevējs” nozīmē fizisku vai juridisku personu (Jūs vai Jūsu klientu, kura vārdā Jūs varat rīkoties), kurai pieder Publicētajā datu nesējā redzamais saturs vai kurš to kontrolē, izņemot Licencēto saturu.
	1.17 „Publicētais(-ie) dokuments(-i)” nozīmē jebkādu digitālu dokumentu publiski izplatītu formu (piemēram, „Word”, „PDF”, „EPUB” u.c.), kuros ir izmantoti iegulti vai neiegulti Licencētie fonti, tostarp attēlošanai, skatīšanai vai patēriņam ikvienam,...
	1.18 „Publicētais datu nesējs” nozīmē jebkādu Publicēto dokumentu vai Publicēto tīmekļa vietni gan atsevišķi, gan kopā.
	1.19 „Publicētā(-ās) tīmekļa vietne(-es)” nozīmē attiecīgās tīmekļa vietnes, tīmekļa lapas vai tīmekļa lapas saturu, ko Jūs veidojat, izstrādājat vai radāt un kas ir publicēts, un kas satur, piekļūst un publiski attēlo Licencētos fontus, kuri izmanto ...
	1.20 „Tālākpārdevēja platforma” ir jebkāds pakalpojums, kas ļauj klientiem izvēlēties fontus tīmekļa vietnēm vai citiem produktiem, kas tiek nodrošināti viņu vārdā (piemēram, emuāru platformas, sociālo tīklu profili utt.).
	1.21 „Pakalpojums(-i)” nozīmē „Typekit” pakalpojuma tīmekļa vietni, kurai var piekļūt no vietnes www.typekit.com, tostarp „Typekit Sync”, „Typekit” tīmekli, „Typekit Marketplace” un visus pārējos pakalpojumus, funkcijas vai saturu, kuram var piekļūt n...
	1.22 „Pakalpojuma saskarne(-es)” nozīmē jebkādus ar Pakalpojumu vai no tā vides nodrošinātus spraudņus vai lietotnes saskarnes, kas ļauj Jums programmatiski piekļūt Pakalpojuma funkcijām un ļauj Jums priekšskatīt Licencēto saturu vai kā citādi radīt, ...
	1.23 „Abonēšanas plāns(-i)” nozīmē katru attiecīgo Pakalpojuma abonēšanas plāna iespēju, tostarp Izmēģinājumus, kā arī jebkādus saistītos Lietošanas noteikumus un nosacījumus, lietošanas kvotas, ierobežojumus un maksājumu grafikus, kuri katram abonēša...
	1.24 „Typekit Sync” nozīmē „Typekit Sync” fontus un funkcijas, kuras ir pieejamas pēc „Adobe” programmatūras lejupielādes vai instalēšanas Jūsu datorā un atvieglo Jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un „Typekit Sync” fontiem, un to izmantošanu darbvirsmas pub...
	1.25 „Typekit Sync fonts(-i)” nozīmē Licencētos fontus un Marketplace fontus, ko Jūs sinhronizējat Jūsu datorā publicēšanas mērķiem (piemēram, Publicēto dokumentu radīšanai).
	1.26 „Typekit Marketplace” nozīmē daļu no pakalpojuma, kuru izmantojot „Adobe” un Licences devējs piedāvā tiešai pārdošanai Marketplace fontus, uz kuriem attiecas „Adobe” vai paša Licences devēja lietotāja licences nosacījumi.
	1.27 „Typekit Web” nozīmē Pakalpojuma Typekit tīmekļa fontus un funkcijas, kas atvieglo Jums piekļuvi Pakalpojumiem un to izmantošanu, un Typekit tīmekļa fontus Publicēto tīmekļa vietņu radīšanai.
	1.28 „Typekit tīmekļa fonti” nozīmē Licencēto tīmeklim formatēto fontu versijas un Marketplace fontus, kurus izmanto Publicēto tīmekļa vietņu radīšanai.
	1.29 „Atjauninājumi” un „Jauninājumi” nozīmē jebkādus atjauninājumus, labojumus, izmaiņas vai papildinājumus, kurus var veikt un iekļaut vai kurus Jums var nodrošināt „Adobe” jebkurā laikā ar mērķi atjaunināt, uzlabot vai pilnveidot Pakalpojumu tiktāl...
	1.30 „Lietojums(-i)”, „Lietošana” vai „Izmantošana” nozīmē visus un jebkādus Pakalpojuma izmantošanas veidus no Jūsu puses, lai lejupielādētu, integrētu, piekļūtu, sinhronizētu, lietotu vai attēlotu Licencēto saturu.
	1.31 „Jūs” un „Jūsu” nozīmē jebkādu fizisku vai juridisku personu vai Organizāciju, kas izveido un izmanto Kontu, lai piekļūtu Pakalpojumiem savā vārdā vai savu klientu vārdā saistībā ar Publicētajiem datu nesējiem.

	2. Pamatnoteikumi.
	Uz Jūsu Pakalpojuma izmantošanu attiecas šie Lietošanas papildu noteikumi („Papildu noteikumi”), kas papildina Adobe.com Lietošanas noteikumus („Vispārīgie noteikumi”), ar kuriem var iepazīties vietnē www.adobe.com/go/terms_lv un kuri Papildu noteikum...
	2.1 Abonēšanas plāni un Marketplace pasūtījumi.
	2.1.1 Pakalpojums ietver (a) bezmaksas individuālos Abonēšanas plānus, kā arī (b) maksas (par atlīdzību) individuālos, komercdarbības un uzņēmuma Abonēšanas plānus, kā arī (c) Marketplace pasūtījumus, kuri nodrošina piekļuvi Licencētajam saturam tā iz...
	2.1.2 Visas Abonēšanas plāna un Marketplace pasūtījumu maksas ir norādītas bez nodokļiem, nodevām vai ieturējumiem, kurus piemēro nodokļu administrācija, un Jūs esat atbildīgs par visu šādu ieturējumu apmaksu, izņemot tikai Amerikas Savienoto Valstu n...
	2.2 Pārsniegumi, Jaunināšana, Marketplace pasūtījumi.
	2.2.1 Katrs Abonēšanas plāns iekļauj Lietošanas apjoma ierobežojumus. Šie ierobežojumi attiecas uz Licencēto saturu, un tie var būt norādīti arī Jūsu Konta profilā. Ja, lietojot Licencēto saturu, Jūs pārsniedzat Licencētajam saturam vai Jūsu konkrētaj...
	2.2.2 Ja esat pieteicies bezmaksas individuālajam Abonēšanas plānam, Jums jāapzinās, ka noteiktais Jums pieejamais Licencētais saturs kaut kad nākotnē var tikt pārcelts uz maksas Abonēšanas plānu. Līdz ar to Jums var pieprasīt jaunināt vai mainīt Abon...
	2.2.3 Ja Jūs jaunināsiet bezmaksas individuālo Abonēšanas plānu uz maksas Abonēšanas plānu vai ja pāriesiet no viena maksas Abonēšanas plāna (ieskaitot maksas Abonēšanas plāna izmēģinājuma periodu) uz dārgāku maksas Abonēšanas plānu, spēkā esošā bezma...
	2.2.4 Ja pārejat uz zemāka līmeņa maksas Abonēšanas plānu, Jums jāapzinās, ka tādējādi var tikt zaudētas noteiktas funkcijas, var samazināties Lietošanas iespējas vai mainīties Jūsu kontam noteiktie Lietošanas ierobežojumi. Mēs neuzņemamies nekādu atb...
	2.2.5 Ja Jūs atcelsiet maksas Abonēšanas plānu, Jums automātiski tiks piešķirts bezmaksas individuālais Abonēšanas plāns. Ja Jūs pārveidosiet Jūsu maksas Abonēšanas plānu par bezmaksas individuālo Abonēšanas plānu un esat iegādājies arī Marketplace fo...
	2.2.6 Maksa par Marketplace fontiem var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

	3. Jūsu Tiesības un Pienākumi, Ierobežojumi un Liegumi par Licencētā satura izmantošanu no Jūsu puses.
	3.1 Licencētā satura izmantošana no Jūsu puses. Jums lietošanai pieejamā Licencētā satura kategorijas var atšķirties atkarībā no Marketplace pasūtījuma vai Jūsu izvēlētā Abonēšanas plāna. Dažas Papildu noteikumos aprakstītās Pakalpojuma iespējas, funk...
	3.1.1 Datorizdevniecība. Ja Jūsu Abonēšanas plāns nodrošina Licencētā satura izmantošanu datorizdevniecībai, tad:
	(a) jūs varat Izmantot tikai „Typekit Sync” (tostarp Licencēto saturu, kuru Mēs esam atļāvuši Jums lejupielādēt, instalēt vai kā citādi izmantot ar „Typekit Sync” starpniecību) tikai Atļautajam skaitam datoru;
	(b) tiklīdz ir veikta instalēšana Jūsu datorā, varat piekļūt Licencētajam saturam ar „Typekit Sync” starpniecību, lai izvēlētos kādu no pieejamajiem „Typekit Sync” fontiem, kurus vēlaties sinhronizēt ar savu Datoru izmantošanai datorizdevniecībā;
	(c) iespējams lietot „Typekit Sync” fontus, kas sinhronizēti Jūsu datorā, lai veidotu un izstrādātu Publicētus dokumentus, kā arī Jūs varat iegult Licencēto fontu kopijas Jūsu Publicētajā dokumentā drukāšanas, skatīšanas un rediģēšanas nolūkam. Fontam...
	3.1.2 Publicēšana tīmekļa vietnē. Ja Jūsu abonēšanas plāns paredz Licencētā satura izmantošanu publicēšanai tīmekļa vietnē, tad:
	(a) varat izmantot Licencēto saturu, lai veidotu un izstrādātu Jūsu publicētās tīmekļa vietnes vai tīmekļa lapas (un Jums ir jāizmanto jebkāds Komplekts, kuru Mēs pieprasām šādiem mērķiem), un Jūs varat atsaukties vai kodēt saiti uz izvēlētajiem Licen...
	(b) varat izmantot Licencētos fontus savās Publicētajās tīmekļa vietnēs tikai saskaņā ar 3.1.2. sadaļā aprakstītajiem noteikumiem.
	3.2 Licencētā satura izmantošana no to Izdevēju puses, kuru vārdā Jūs izveidojat Publicētos datu nesējus. Izdevēji, kuru vārdā Jūs izveidojat Publicētos datu nesēju, var turpināt piekļūt Licencētajam saturam, kuru esat izveidojis Publicētajā datu nesē...
	3.3 Pakalpojuma tālākpārdošana.
	3.3.1 Ja esat Organizācija, Jums ir ierobežotas tiesības uz Pakalpojuma tālākpārdošanu (tikai saistībā ar pakalpojumiem, kurus Jūs sniedzat kā Organizācija saviem klientiem), tomēr „Adobe” var noteikt ierobežojumus attiecībā uz Publicēto datu nesēju s...
	3.3.2 Ja pārstāvat Tālākpārdevēja platformu, Jūs piekrītat, ka neizmantosiet nevienu Licencētā satura daļu bez iepriekšējas rakstveida piekrišanas no „Adobe”. Ja pārstāvat Tālākpārdevēja platformu, kurā izmantots viens no mūsu brīvā fonta pakalpojumie...
	3.3.3 Tālākpārdevēja platformas izmanto Licencēto saturu tikai normatīvajos aktos atļautā veidā, tostarp bez ierobežojumiem datu vai programmatūras importam vai eksportam, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību un privātumu, un no...
	3.4 Pienākumi, Ierobežojumi, Liegumi un Aizliegti Licencētā satura izmantošanas veidi.
	3.4.1 Dokumentācijas kopiju izgatavošana. Jūs varat izgatavot Dokumentācijas kopijas, taču tikai tādā apmērā, kāds ir pamatoti nepieciešams Jūsu iekšējām atsaucēm saistībā ar Licencētā satura izmantošanu no Jūsu puses.
	3.4.2 Pastāvīga piekļuve Licencētajam saturam. Nepārtrauktai piekļuvei Licencētajam saturam var būt nepieciešama periodiska pieslēgšanās internetam, lai nodrošinātu, aktivizētu vai sinhronizētu Licencēto saturu vai lai atļautu, atjaunotu vai apstiprin...
	3.4.3 Iekļautie atvērtā koda komponenti. Licencētā satura daļas var izmantot vai saturēt atvērtā koda programmatūras komponentus un programmatūras programmas. Uz šāda Licencētā satura izmantošanu no Jūsu puses papildus attiecas Licencētajam saturam pi...
	3.4.4 Esošo paziņojumu saglabāšana. Licencēto saturu Jums var nodrošināt kopā ar noteiktiem īpašumtiesību paziņojumiem, tostarp patenta, autortiesību un prečzīmes paziņojumiem. Jums ir pienākums saglabāt visus šādus Licencētajā saturā iekļautos īpašum...
	3.4.5 Aizliegti Licencētā satura izmantošanas veidi. Izņemot, kā var būt atļauts saskaņā ar jebkādiem atvērtā koda licences noteikumiem, kurus piemēro noteiktiem atvērtā koda komponentiem, kurus var iekļaut Licencētajā saturā vai izplatīt kopā ar to, ...
	(a) uzturēt Licencēto saturu savā personiskajā serverī vai izmantot citu personiskas uzturēšanas opciju vai pakalpojumu, ja vien tas nav nepārprotami atļauts Jūsu Abonēšanas plānā;
	(b) iekļaut, apkopot, iegult vai kā citādi izplatīt jebkādu Licencēto saturu Jūsu Publicētajā datu nesējā vai nodot tālāk ar apakšlicenci Jūsu piekļuvi Licencētā satura jebkādas daļas izmantošanai ikvienai citai personai, izņemot Papildu noteikumu 3.1...
	(c) pieļaut Licencētā satura ārēju izplatīšanu no Jūsu Publicētā datu nesēja vai jebkādas Licencētā satura daļas vienreizēju vai jebkādu citu izplatīšanu, tādējādi radot iespēju citai personai izmantot Licencēto saturu, lai radītu jaunu autora saturu ...
	(d) pievienot jebkādas funkcijas vai kā citādi mainīt, labot, pielāgot, translēt, konvertēt, pārveidot, radīt, veidot vai turēt izveidotus Atvasinātos darbus no jebkādas Licencētā satura daļas;
	(e) sadalīt, dekompilēt, veikt atgriezenisku inženiertehnisko izstrādi vai kā citādi mēģināt atklāt Komplekta, Pakalpojuma vai Licencētā satura avota kodu, vai noņemt, apiet vai kā citādi izvairīties no jebkādas Komplekta, Pakalpojuma vai Licencētā sa...
	(f) nodot vai piešķirt drošības intereses kādam citam vai kā citādi atsavināt kādu Jūsu tiesību izmantot Licencētā saturu daļu;
	(g) mēģināt kopēt, pārvietot vai izņemt Licencēto saturu no Komplekta vai atrašanās vietām, vai mapēm Jūsu Datorā, kur Mēs esam instalējuši šādu Licencēto saturu, vai kā citādi mēģināt piekļūt Licencētajam saturam vai izmantot to, izņemot tikai tiešu ...
	(h) kopēt vai izplatīt Licencēto saturu (izņemot, kā ir nepārprotami atļauts attiecībā uz Licencētajiem fontiem, kuri ir iegulti noteikta veida Publicētajos datu nesējos saskaņā ar šo Papildu noteikumu 3.1.1. sadaļu) Izmantošanai pakalpojumu sniegšana...
	3.4.6 Papildu noteikumu ievērošana. „Adobe” var iesniegt Jums pamatotu pieprasījumu iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka Jūs ievērojat šos Papildu noteikumus, un Jūs piekrītat iesniegt „Adobe” šādus dokumentus trīsdesmit (30) dienu laikā pēc mūsu pi...
	3.5 Tiesības, kuras Jūs piešķirat „Adobe” attiecībā uz Klienta saturu, kuru Jūs publiskojat ar Pakalpojuma starpniecību. Jums var nākties uzticēt „Adobe” Klienta saturu tā uzturēšanai, izmantojot Pakalpojumu, Licencēto saturu vai citus Publicētos datu...
	3.5.1 Klienta saturam, kuru Jūs uzticat „Adobe” uzturēšanai ar Pakalpojuma starpniecību, Jūs ar šo piešķirat „Adobe” starptautisku, neekskluzīvu, tālāk nododamu, bezmaksas un pilnībā apmaksātu licenci piekļūt, izmantot, kopēt, rediģēt, pielāgot, tulko...
	3.5.2 Jūs apliecināt un galvojat, ka neesat noslēdzis nekādus līgumus vai citas vienošanās, kas liedz Jums piešķirt šajā sadaļā paredzētās tiesības.
	3.5.3 Jūs paturat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt „Adobe” un tās amatpersonas, aģentus, darbiniekus un filiāles no un pret jebkādām pretenzijām, prasībām vai darbību cēloņiem un segt jebkuru un visu saistību izmaksas un izdevumus ieskaitot saprātīgi...
	3.5.4 Jūs paturat tiesības uz Klientu saturu, ko nododat „Adobe” viesošanas Pakalpojumā vai ar tā starpniecību. Jūs atzīstat un piekrītat, ka visi „Adobe” fontu pielāgojumi, ko „Adobe” pielieto Klientu saturam, pieder „Adobe”. Šaubu novēršanas nolūkā ...

	4. Citas tiesības un pienākumi.
	4.1 Atbalsts. Tehniskais atbalsts tiek sniegts tikai maksas Abonēšanas plāna dalībniekiem saskaņā ar abonētā pakalpojuma līmeni. Tehniskā atbalsta sniegšanas nolūkā Mums var būt nepieciešams sazināties ar Jums vai Jūsu darbiniekiem un lūgt piekļuvi Jū...
	4.2 Darbības izbeigšana.
	4.2.1 Jūs apstiprināt un piekrītat, ka „Adobe” iegūst Licencētos fontus un Marketplace fontus no Licences devējiem, kuriem ir uz tiem īpašuma tiesības vai ir tiesības tos licencēt. Jūsu tiesības un licence izmantot šos fontus un iestrādāt tos Publicēt...
	4.2.2 Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī ar vai bez brīdinājuma un jebkāda iemesla dēļ īslaicīgi vai pastāvīgi ierobežot, mainīt, apturēt vai pārtraukt nodrošināt Pakalpojumu vai tā cenas (vai jebkādu tā daļu), Jūsu piekļuvi Pakalpojumam, jebkādam Lic...
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