
 

Yderligere betingelser for Adobe Stock 

Senest opdateret den 15. oktober 2016. Erstatter versionen af 16. juni 2016 i dens helhed.  

Din brug af Tjenester og Værker (som defineret herunder) i Adobe Stock er underlagt disse yderligere 
betingelser, som supplerer og er indbefattet i Adobe.coms generelle brugsbetingelser (inklusive disse yderligere 
betingelser, der samlet kaldes „Betingelser“), som kan læses på www.adobe.com/go/terms_dk. De termer, som 
er skrevet med store bogstaver, men ikke er defineret her, har samme betydning, som dem, der er defineret i 
brugsbetingelserne på Adobe.com. 

1. Definitioner. 

1.1 „Websted“ betyder Adobe Stock- eller andre Adobe-websteder. 

1.2 „Værk(er)“ betyder fotografier, illustrationer, billeder, videoer, 3D-materiale, skabeloner (herunder enhver 
form for materiale med copyright i en skabelon eller medfølgende en skabelon) eller andre former for billed- 
eller grafisk materiale, du køber eller downloader fra et hvilket som helst websted. 

2. Ejerskab. 

Med undtagelse af forhold, som er udtrykkeligt nævnt i Betingelserne, ejer vi og vore licensgivere alle 
rettigheder til, adkomst til og interesser i Værkerne. Adkomst til eller ejerskab af Værkerne kan på ingen måde 
overføres til dig i kraft af disse Betingelser. 

3. Licens til Værkerne. 

3.1 Standardlicens. Hvis du overholder Betingelserne, giver vi dig en ikke-eksklusiv, stedsevarende, 
verdensomspændende, ikke-viderelicenserbar, ikke-overdragelig licens, så du kan bruge, gengive, ændre eller 
fremvise Værker i forbindelse med markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller 
udsmykningsformål, digitale produktioner, såsom mobilreklamer, mobilapplikationer, e-kort, e-publikationer 
(e-bøger, e-tidsskrifter, blogs osv.) og i forbindelse med personlig eller ikke-kommerciel brug i henhold til 
begrænsningerne i kapitel 4 (Begrænsninger) („Standardlicens“). Du er ikke indehaver af en forbedret licens 
(som defineret nedenfor) eller en udvidet licens (som defineret nedenfor), medmindre du har købt en forbedret 
licens eller en udvidet licens til det pågældende Værk. 

3.2 Forbedret licens. Hvis du overholder Betingelserne, og hvis du har købt en forbedret licens, får du samme 
rettigheder, som tildeles ved Standardlicensen. Du er dog ikke underlagt betingelserne i kapitel 
4.2(A) („Forbedret licens“). Du har ikke en udvidet licens, medmindre du har købt en udvidet licens til det 
pågældende Værk. 

3.3 Udvidet licens. Hvis du overholder Betingelserne, og hvis du har købt en udvidet licens, får du samme 
rettigheder, som tildeles af den forbedrede licens, og du har desuden ret til at distribuere Værker som en del af 
et hvilket som helst salgselement eller andet forfatterskabsværk („Udvidet licens“). Som eksempel har du ret til 
at bruge, gengive, distribuere eller fremvise Værker i forbindelse med: 

(A) elektroniske skabeloner og designskabeloner med henblik på videresalg; 

(B) varer eller tjenester, der er beregnet til videresalg eller distribution, herunder (uden begrænsninger) krus, 
T-shirts, plakater, lykønskningskort eller andre varer samt eventuelle „print on-demand“-tjenester; 

(C) PR-kampagner til promovering af varer eller tjenester igennem mediet. Hvis du inkluderer et Værk i en 
salgsfremmende pressemeddelelse, der skal frigives til medier, har du ret til at distribuere selvstændige billedfiler 
til mediet, forudsat at mediet kun har tilladelse til at udgive Værket i forbindelse med pressemeddelelsen, og at 
mediet ikke anvender eller udbreder Værket på anden måde. 

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


3.4 Redaktionelle Værker. Du har ret til at bruge, gengive, og vise Værker med anmærkningen „Kun til 
redaktionel brug“ på webstedet („Redaktionelle Værker“), dog kun til ikke-kommercielle formål og på en 
redaktionel måde, som er underlagt yderligere begrænsninger i kapitel 4.3 (Begrænsninger for redaktionel brug) 
og yderligere begrænsninger i dokumentationen, som er tilknyttet Redaktionelle Værker (for eksempel må visse 
redaktionelle værker kun anvendes i bestemte områder). Du har ret til at bruge redaktionelle Værker til 
kommercielle formål, hvis du erhverver dig den nødvendige tilladelse og de nødvendige overdragelser, der 
kræves, for at du kan bruge dem individuelt. Med redaktionel måde mener vi, at du har ret til at bruge 
redaktionelle Værker i forbindelse med begivenheder, som er nyhedsværdige eller er af kulturel interesse, typisk 
i aviser eller tidsskriftsartikler, på blogs eller lignende medier. Du kan også benytte andre Værker (der ikke er 
identificeret som „Kun til redaktionel brug“) på en redaktionel måde. For alle Værker, der bruges på en 
redaktionel måde, gælder det, at du skal vise en copyrightmeddelelse sammen med Værket i dette format: 
© Forfatternavn – stock.adobe.com. 

3.5 Medarbejderes og leverandørers brugsret. Du må ikke overdrage det umodificerede Værk. Du har dog ret 
til at overdrage filer, der indeholder Værket eller afledte værker til medarbejdere eller underleverandører, 
forudsat at sådanne medarbejdere og underleverandører accepterer at overholde begrænsningerne i 
nærværende Betingelser og kun bruge Værket på dine vegne. Medarbejdere og underleverandører har ingen 
yderligere rettigheder til brug af Værket. 

3.6 Kunders brugsret. Du har ret til at bruge den bevilgede licens under disse Betingelser til gavn for en af dine 
kunder, forudsat at du overfører din licens til din kunde, hvorefter din kunde skal overholde disse Betingelser og 
begrænsninger. Du er eneansvarlig og hæfter for din kundes brug af Værket. Du skal købe yderligere licenser til 
det samme Værk, hvis du ønsker at lade andre kunder få adgang til Værket. 

3.7 Digitalt bibliotek. Du kan oprette et digitalt bibliotek, en netværkskonfiguration eller lignende 
arrangementer for at give medarbejdere og kunder i din virksomhed mulighed for at se Værket. 

3.8 Forbehold. Hvis et Værk er i strid med disse Betingelser, kan vi bede dig om at stoppe al brug, distribution og 
besiddelse af et sådant Værk, hvorefter du straks skal efterleve instruktionerne. Vi forbeholder os alle 
rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilges i disse Betingelser. 

4. Begrænsninger. 

4.1 Generelle begrænsninger. Du må ikke misbruge Værket. Med undtagelse af forhold, som udtrykkeligt 
nævnes i kapitel 3 (Licens til Værkerne), må du ikke: 

(A) sælge, licensere eller distribuere Værket eller et hvilket som helst modificeret Værk alene eller som en del af 
en online database eller anden database, afledte produkter, som omfatter Værket på en måde, der giver 
tredjepart mulighed for at bruge, downloade, overføre eller få adgang til Værket som separat fil eller som 
elektronisk skabelon; 

(B) dele Værket med andre personer eller enheder eller lægge Værket ud online i et format, som kan 
downloades, eller sætte det på en elektronisk opslagstavle; 

(C) bruge, gengive, distribuere, udføre, ændre eller fremvise Værket (alene eller i kombination med andre 
forfatterskabsværker) på en måde, der er injurierende eller bagtalende eller på anden måde ærekrænkende, 
uanstændig eller krænkende; 

(D) fjerne eventuelle meddelelser om ophavsret eller ejendomsret eller andre oplysninger, der vises på, er 
integreret i eller fremkommer i forbindelse med Værket i dets oprindelige downloadede form eller i enhver 
tilladt sikkerhedskopi; 

(E) inkorporere Værket i et varemærke eller servicemærke; 

(F) udføre handlinger i forbindelse med Værket, der med rimelighed antyder, at skaberen af Værket, eller de 
personer, eller den ejendom, der vises i værket (hvis nogen), står inde for politiske, økonomiske eller andre 
meningsbaserede bevægelser eller grupper; 



(G) bruge Værket på en måde, der lader en person på billedet fremstå i et dårligt lys eller på en ærekrænkende, 
ulovlig, umoralsk eller stødende måde, herunder, men ikke begrænset til, Værker i pornografi, tobaksreklamer, 
annoncer for særlige klubber for voksne eller tilsvarende steder (herunder escorttjenester) eller en måde, der 
tilskriver personen politiske holdninger eller insinuerer mental eller fysisk sygdom eller svækkelse eller 

(H) bruge Værket (eller det redaktionelle Værk) på en redaktionel måde uden anbringelse af den medfølgende 
copyrightmeddelelse. 

4.2 Yderligere begrænsninger. 

(A) Medmindre du har en forbedret licens eller en udvidet licens til et Værk, må du ikke forårsage eller tillade, at 
et Værk gengives mere end 500.000 gange i alt. Et Værk må for eksempel ikke vises på flere end 500.000 
tryksager (brochurer, reklamer, forsider, pakker osv.). Ligeledes må Værket ikke fremstå i tv-programmer, 
videoer eller andre digitale produktioner, hvis seertallet forventes at overstige 500.000 personer i alt. Denne 
begrænsning gælder ikke (1) for værker, som kun vises på et websted, på sociale medier eller i 
mobilapplikationer eller (2) for Værker, der er videoer i sig selv. Dette kapitel 4.2(A) gælder ikke for medlemmer, 
der licenserer via deres Adobe Stock Enterprise-tilbud („Enterprise Stock-medlemmer“).  

(B) Medmindre du har en udvidet licens til et Værk, må du kun distribuere Værket som en del af et salgselement, 
hvis (1) Værket er ændret i en udstrækning, så ændringen ikke svarer væsentligt til originalen og kan fremstå 
som et originalt forfatterskabsværk, eller (2) hvis salgselementets værdi ikke afhænger af selve Værket. For 
eksempel er det med en standardlicens eller en forbedret licens ikke tilladt at fremstille et umodificeret Værk på 
en plakat, der er beregnet til videresalg, eftersom den primære værdi vil ligge i selve værket.  

(C) Medmindre du har en udvidet licens til et Værk, må du ikke bruge, medtage eller inkorporere Værket i 
nogen form for elektronisk skabelon eller designskabelon eller applikation (f.eks. i webdesign, 
præsentationsskabeloner eller skabeloner til elektroniske lykønskningskort eller visitkort). 

4.3 Begrænsninger for redaktionel brug. Hvad angår redaktionelle Værker, må du ikke:  

(A) bruge redaktionelle Værker til kommercielle formål, herunder annoncering, kampagner, „tekstreklamer“ 
(f.eks. en reklame i et tidsskrift, der præsenteres som en artikel) eller 

(B) ændre redaktionelle værker, med undtagelse af mindre justeringer til gavn for den tekniske kvalitet (f.eks. 
nuance eller lysstyrke) eller mindre beskæring eller størrelsesændringer, og kun hvis du bevarer den 
redaktionelle kontekst og betydning i det redaktionelle Værk. 

4.4 Brug på websteder. Uanset hvad der er anført i Betingelserne og med hensyn til brug og fremvisning af 
Værket på websteder, skal du træffe alle rimelige foranstaltninger for at forhindre besøgende på webstedet i at 
downloade eller genbruge Værket. 

4.5 Brug på sociale medier. Du må poste eller uploade en umodificeret version af Værket på sociale medier, 
hvis (A) du medtager en copyrightmeddelelse på selve Værket (© Forfatternavn – stock.adobe.com) og 
(B) brugsbetingelserne på det sociale medie ikke omfatter en klausul, der kræver eksklusivrettigheder eller 
ejendomsret i forbindelse med et sådant Værk eller et modificeret Værk til nogen. „Socialt medie“ betyder et 
websted eller en applikation med primært fokus på at formidle socialt samvær mellem brugerne og give disse 
mulighed for at dele indhold igennem social interaktion. 

4.6 Deling med dit Creative Cloud Team. Team-medlemmer, der bruger licensen til Værket igennem dit 
Creative Cloud Team, skal alle være fra samme juridiske enhed. Dit Team-abonnement kan bruges af op til 
10 teammedlemmer. Et Enterprise-abonnement er påkrævet, hvis flere end 10 medlemmer skal have adgang til 
tjenesten, eller hvis du har brug for licenser til andre juridiske enheder. 

4.7 Deling med din Creative Cloud Enterprise. Enterprise Stock-medlemmer, der bruger licensen til Værket 
gennem Creative Cloud Enterprise eller Adobe Enterprise kan være fra forskellige juridiske enheder i 
virksomheden. Hver enkelt licens af denne type må bruges af enhver ansat i virksomheden.  



5. Betaling og abonnement. 

5.1 Betaling. Hvis du køber et abonnement, giver du os tilladelse til at opkræve abonnementsbeløbet, der er 
anført på købstidspunktet. Vi fornyer automatisk dit abonnement, medmindre du annullerer det, før det fornyes. 
Vi kan sætte abonnementet i bero eller bringe det til ophør, hvis vi ikke er i stand til at hæve beløbet på din 
konto. Prisen for abonnementet kan være en anden ved fornyelsen af dit abonnement. Du er ansvarlig for at 
betale alle gebyrer, indtil din konto deaktiveres eller lukkes. Gebyrer refunderes ikke, heller ikke selvom dit 
abonnement bringes til ophør før udløbsdatoen. 

5.2 Du må ikke overdrage dit abonnement eller tillade andre at bruge dit abonnement, heller ikke selvom der er 
tale om datterselskaber, kollegaer, leverandører eller medarbejdere. Kun autoriserede brugere må bruge 
abonnementet. Du har dog mulighed for at købe yderligere licenser, så flere brugere kan benytte Værket 
gennem abonnementet. Hvis du bliver bedt om det, skal du fremsende en liste over autoriserede brugere. 
Alle ærker, der downloades af autoriserede brugere, må udelukkende anvendes på dine vegne. Du og alle 
autoriserede brugere hæfter solidarisk overfor os for, at Betingelserne overholdes. 

5.3 Ikke anvendte downloads. Vi kan tillade at overføre op til et vist antal ikke anvendte downloads, hvis du 
fornyer dit abonnement uden pause og uden at ændre det til et billigere abonnement.  

5.4 Overskridelse. Hvis du overskrider det antal downloads, dit abonnement omfatter, kan vi opkræve betaling 
for disse til den aktuelle pris for sådanne downloads via de betalingsoplysninger, du har angivet ved 
abonnementets oprettelse. Prisen for disse ekstra downloads kan afvige fra prisen på de downloads, der indgår i 
dit abonnement. 

5.5 Gemte betalingsoplysninger. Vi kan forlange, at du gemmer dine betalingsoplysninger hos os, udelukkende 
med det formål at betale for ekstra Værker eller tjenester. Hvis du foretager sådanne ekstra køb, giver du os 
tilladelse til at hæve beløbet via dine betalingsoplysninger. Du kan når som helst opdatere dine 
betalingsoplysninger via din konto. 

6. Dine forpligtelser i forhold til skadesløsholdelse. 

Du skal skadesløsholde os og vores datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer, agenter, ansatte, 
partnere og licensgivere for enhver/ethvert fordring, krav, tab eller skadeserstatning, herunder rimelige 
advokatsalærer, der udspringer af eller er relateret til din brug af Værket (med undtagelse af skadesløsholdelse i 
henhold til kapitel 7 (Vores forpligtelser i forhold til skadesløsholdelse)) eller din overtrædelse af disse 
Betingelser, herunder brug af redaktionelle Værker til kommercielle formål uden nødvendige samtykker eller 
tilladelser. 

Vi har ret til at håndtere forsvaret mod eventuelle krav, handlinger og anliggender vedrørende 
skadesløsholdelse med juridisk rådgivning efter vores eget valg. Du skal samarbejde fuldt ud med os i forsvaret 
mod sådanne krav, handlinger eller anliggender. 

7. Vores forpligtelser i forhold til skadesløsholdelse. 

7.1 Vores pligt til at skadesløsholde. Hvis Værkerne bruges i overensstemmelse med Betingelserne, vil vi 
forsvare krav, handlinger eller sagsanlæg fra tredjepart mod en person eller enhed (samlet kaldet „Krav“) i den 
periode, hvor Betingelserne er gyldige og i den udstrækning, at kravet hævder, at din brug af det skadesløsholdte 
Værk i henhold til Betingelserne direkte krænker en tredjeparts copyright, varemærke, reklamerettigheder eller 
personlige rettigheder („Krænkelsespåstand“). „Skadesløsholdt Værk“ betyder et hvilket som helst Værk, som 
du har købt og downloadet fra et Websted, og som ikke er blevet ændret, med undtagelse af Værker, der (A) er 
en del af vores udvalg af gratis Værker; (B) kan downloades andetsteds uden betaling med kredit eller penge 
eller (C) enhver form for redaktionelt værk. Vi erstatter skader, tab, omkostninger, udgifter eller gæld (samlet 
kaldet „Tab“), som er direkte forbundet med en krænkelsespåstand, og som endeligt tilkendes af en kompetent 
domstolsmyndighed mod dig, eller som godkendes i et forlig i en skriftlig aftale underskrevet af os. 



7.2 Betingelser for skadesløsholdelse. Adobe hæfter på ingen måde for krænkelsespåstande: 

(A) der relaterer til (1) ændringer af det skadesløsholdte Værk; (2) enhver form for kombination af det 
skadesløsholdte Værk og andre værker; (3) enhver brug af det skadesløsholdte Værk, efter at vi har fjernet det 
skadesløsholdte Værk fra vores udbud af tjenester eller har bedt dig om at ophøre med at bruge det 
skadesløsholdte Værk eller (4) den kontekst, hvori du har brugt det skadesløsholdte Værk; eller 

(B) hvis du undlader at (1) underrette os skriftligt om krænkelsespåstanden straks efter, at du er blevet bevidst 
om den eller har modtaget en meddelelse herom i det omfang, at vi påvirkes negativt af denne fejl; (2) give os 
rimelig assistance, som vi anmoder om i forbindelse med forsvar eller betaling for krænkelsespåstanden; 
(3) forsyne os med den eksklusive rettighed til at kontrollere og bemyndigelse til at afregne 
krænkelsespåstanden; eller (4) afholde dig fra at erkende krænkelsespåstanden uden vores forudgående 
skriftlige samtykke.  

7.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset hvad der er anført i Betingelserne eller på anden aftalt mellem dig og os, 
uanset antallet af gange, det skadesløsholdte Værk downloades eller licenseres, vil vores samlede 
maksimale ansvar med hensyn til et skadesløsholdt Værk under ingen omstændigheder overskride 
10.000 USD per skadesløsholdte Værk, medmindre det skadesløsholdte Værk er licenseret af Enterprise 
Stock-medlemmer via deres Adobe Stock Enterprise-tilbud. I dette tilfælde vil vores samlede maksimale 
ansvar med hensyn til et skadesløsholdt Værk under ingen omstændigheder overskride 25.000 USD per 
skadesløsholdte Værk. 

7.4 Eneste og eksklusivt afhjælpningsmiddel. Ovennævnte angiver vores samlede ansvar og forpligtelse, og dit 
eneste og eksklusive afhjælpningsmiddel med hensyn til et skadesløsholdt Værk eller en krænkelsespåstand. 

8. Ansvarsfraskrivelse. 

Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden af Værket, herunder eventuelle relaterede beskrivelser eller nøgleord i 
værket, som vi modtager fra vores bidragydere. 

9. Ophør. 

Vi kan bringe Betingelserne eller dine rettigheder til et hvilket som helst Værk til ophør efter forudgående varsel 
i tilfælde af, at du ikke overholder Betingelserne. Vi kan fratage dig muligheden for at downloade et hvilket som 
helst Værk fra webstedet. 

10. Konsekvenser af ophør. 

Ved ophør af Betingelserne kan du fortsat bruge det Værk, du har downloadet og betalt for, forudsat at du 
overholder Betingelserne. Hvis dit abonnement udløber, eller Betingelserne bringes til ophør, mister du alle 
rettigheder til, adkomst til og interesser i samtlige ubrugte downloads.  
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