
 

Adobe Stock tilleggsvilkår 

Sist oppdatert 15. oktober 2016. Erstatter fullstendig versjon av 16. juni 2016.  

Din bruk av Adobe Stock Services og Arbeidet (som definert nedenfor) er underlagt disse tilleggsvilkårene som 
supplement og innlemmes i Adobe.com Bruksvilkår (inkludert disse tilleggsvilkårene, kollektivt «Vilkår») som 
du finner på www.adobe.com/go/terms_no. Vilkår skrevet med store bokstaver, som ikke defineres her, har 
samme betydning som definert i Adobe.com Bruksvilkår. 

1. Definisjoner. 

1.1 «Nettside» betyr Adobe Stock eller andre Adobe-nettsider. 

1.2 «Arbeid(ene)» betyr fotografier, illustrasjoner, bilder, videoer, 3D-elementer, maler (inkludert eventuelt 
opphavsrettsbeskyttet materiale inkludert i en mal eller som leveres sammen med en mal), eller annet bildende 
eller grafisk arbeid som du kjøper eller laster ned gjennom noen Nettsider. 

2. Eierskap. 

Bortsett fra det som er uttrykkelig oppgitt i Vilkårene, beholder vi og våre lisensgivere alle rettigheter, tittelen og 
interessen i og til Arbeidet. Ingen tittel eller eierskapsinteresse i, eller til Arbeidet, er overført til deg i kraft av 
disse Vilkårene. 

3. Lisensen til Arbeidet. 

3.1 Standardlisens. Med forbehold om at du overholder Vilkårene, gir vi deg en ikke-eksklusiv, evig, global, 
ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar lisens til å bruke, reprodusere, endre eller vise Arbeidet for 
markedsføring, reklame, intern presentasjon eller dekorasjonsformål, digitale produksjoner som mobilreklame, 
mobilapper, e-kort, e-publikasjoner (e-bøker, e-magasiner, blogger, etc.), og personlig og ikke-kommersiell bruk 
videre underlagt restriksjonene i kapittel 4 (Restriksjoner) («Standardlisens»). Du trenger ikke en Forbedret 
lisens (som definert nedenfor) eller en Utvidet lisens (som definert nedenfor), med mindre du har kjøpt en 
Forbedret lisens eller en Utvidet lisens for det aktuelle Arbeidet. 

3.2 Forbedret lisens. Med forbehold om at du overholder Vilkårene, hvis du har kjøpt en Forbedret lisens, så har 
du de samme rettighetene gitt av Standardlisensen, men er ikke gjenstand for kapittel 4.2(A) («Forbedret 
lisens»). Du trenger ikke en utvidet lisens, med mindre du har kjøpt en utvidet lisens for det aktuelle Arbeidet. 

3.3 Utvidet lisens. Med forbehold om at du overholder Vilkårene, hvis du har kjøpt en Utvidet lisens, så har du 
de samme rettighetene som er gitt av den Forbedrede lisensen, og du kan distribuere Arbeidet som integreres i 
ethvert element av varer eller annet arbeid av forfatterskapet («Utvidet lisens»). For avklaring, kan du bruke, 
reprodusere, distribuere eller vise Arbeidet i forbindelse med: 

(A) elektroniske maler og designapper beregnet for videresalg; 

(B) varer eller tjenester som er beregnet for videresalg eller distribusjon, inkludert, uten begrensning til, krus, 
t skjorter, plakater, gratulasjonskort, plakater eller andre varer, og noen «Trykk ved etterspørsel»-tjenester; 

(C) en PR-kampanje for å fremme varer eller tjenester gjennom media. Hvis du innlemmer et Arbeid i en 
kampanje-pressemelding som vil bli frigitt til media, kan du kun distribuere den frittstående bildefilen til mediet, 
forutsatt at mediet er kun tillatt å utgi Arbeidet i forbindelse med pressemeldingen, og mediet ikke bruker eller 
sprer Arbeidet på annen måte. 

3.4 Redaksjonelt arbeid. Du kan bruke, reprodusere, og vise Arbeidet betegnet som «Kun redaksjonell bruk» 
på nettsiden («Redaksjonelt arbeid»), kun for ikke-kommersielle formål, og på en redaksjonell måte, underlagt 
ytterligere restriksjoner i kapittel 4.3 (Redaksjonelle bruksrestriksjoner) og eventuelle tilleggsbegrensninger i 

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


Dokumentasjonen knyttet til det Redaksjonelle arbeidet (for eksempel, noe Redaksjonelt arbeid kan kun brukes 
i enkelte regioner). Du kan bruke det Redaksjonelle arbeidet for kommersielle formål hvis du får den 
nødvendige tillatelsen og utgivelsene som kreves for din bruk separat. På redaksjonell måte, mener vi at du kan 
bruke de Redaksjonelle arbeidene i forbindelse med hendelser som har nyhetsverdi eller er av kulturell 
interesse, typisk i avis- eller magasinartikler, blogger eller lignende media. Du kan også bruke andre Arbeider 
(som ikke er identifisert som «Kun redaksjonell bruk») på en redaksjonell måte. For alle Arbeider som brukes på 
en redaksjonell måte, må du vise informasjonen om opphavsrett i forbindelse med Arbeidet og i dette formatet: 
© Forfatternavn – stock.adobe.com. 

3.5 Bruk av ansatt og kontraktor. Du kan ikke overføre det uredigerte Arbeidet. Men du kan overføre filer som 
inneholder Arbeidet eller tillatte avledede arbeider til ansatte eller underleverandører, forutsatt at slike ansatte 
og underleverandører aksepterer å overholde restriksjonene i disse Vilkårene og bare bruke Arbeidet på dine 
vegne. De ansatte og underleverandørene har ingen ytterligere rettigheter til å bruke Arbeidet. 

3.6 Bruk av klient. Du kan bruke lisensen gitt i disse Vilkårene til fordel for en av klientene dine, forutsatt at du 
overfører lisensen til klienten, og klienten overholder disse Vilkårene og restriksjonene. Du er eneansvarlig for 
klientens bruk av Arbeidet. Du må kjøpe flere lisenser for det samme Arbeidet hvis du har tenkt å bruke det 
samme Arbeidet til fordel for andre klienter. 

3.7 Digitalt bibliotek. Du kan lage et digitalt bibliotek, nettverkskonfigurasjon eller tilsvarende ordning slik at 
Arbeidet kan bli sett av ansatte og kunder av selskapet ditt. 

3.8 Reservasjon. Dersom et Arbeid er i strid med disse Vilkårene, kan vi be deg om å slutte å bruke, distribuere 
og nekte besittelse av slikt Arbeid, og du må umiddelbart overholde slike instruksjoner. Vi reserverer oss alle 
rettighetene som ikke uttrykkelig er gitt i disse Vilkårene. 

4. Restriksjoner. 

4.1 Generelle restriksjoner. Du må ikke misbruke Arbeidet. Bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i kapittel 
3 (Lisensen til Arbeidet), må du ikke: 

(A) selge, lisensiere eller distribuere Arbeidet eller noe modifisert Arbeid som frittstående eller som del av en 
online database eller en annen database, eller utledet produkt som inneholder Arbeidet på en slik måte som 
ville tillate en tredjepart å bruke, laste ned, ekstrahere eller få tilgang til Arbeidet som en frittstående fil eller 
elektronisk mal; 

(B) dele Arbeidet med noen annen person eller enhet, eller legge Arbeidet ut på nettet i et nedlastbart format 
eller på en elektronisk oppslagstavle; 

(C) bruke, reprodusere, distribuere, utføre, endre eller vise Arbeidet (alene eller i kombinasjon med noe annet 
forfatterskap av Arbeidet) på noen måte som er injurierende eller ærekrenkende eller på annen måte skadende, 
uanstendig eller krenkende; 

(D) fjerne noen opphavsrett eller proprietært varsel eller annen informasjon som kan vises på, være forankret i, 
eller i forbindelse med Arbeidet i dets opprinnelige nedlastede form eller i en tillatt sikkerhetskopi; 

(E) innlemme Arbeidet i et varemerke eller tjenestemerke; 

(F) gjøre noe i forbindelse med Arbeidet som ville med rimelighet tilsi at skaperen av Arbeidet, eller personer 
eller eiendom som vises i Arbeidet (hvis noen), bifaller noen politiske, økonomiske eller andre meningsbaserte 
organisasjoner eller partier; 

(G) bruke Arbeidet på en måte som setter en person i bildet i dårlig lys eller på en ærekrenkende, ulovlig, 
umoralsk eller krenkende måte, inkludert, men ikke begrenset til, å bruke Arbeidet i pornografi, 
tobakksannonser, annonser for voksenunderholdningsklubber eller lignende arenaer (som eskortetjenester), 
eller politiske påtegninger eller som antyder mental eller fysisk sykdom eller svekkelse; eller 



(H) bruke Arbeidet (eller Redaksjonelt arbeid) på en redaksjonell måte uten å legge ved det medfølgende 
opphavsrettvarselet. 

4.2 Ytterlige restriksjoner. 

(A) Med mindre du har en Forbedret lisens eller en Utvidet lisens for et Arbeid, kan du ikke forårsake eller tillate 
at noe Arbeid reproduseres mer enn 500.000 ganger totalt. For eksempel, et Arbeid kan ikke vises på mer enn 
500.000 trykte materialer (brosjyrer, annonser, deksler, pakker, etc.). Likeledes kan Arbeidet ikke innlemmes i et 
TV-program, en video eller annen digital produksjon hvis det forventes et publikum med over 500.000 seere, 
totalt. Denne restriksjonen gjelder ikke (1) for Arbeider som bare vises på en nettside, sosiale mediesider eller 
mobilapper; eller (2) for Arbeider som er videoer. Dette kapittelet 4.2(A) gjelder ikke for medlemmer som har 
lisens til Arbeidene via deres Adobe Stock Enterprise-tilbud («Medlemmer av Enterprise Stock»).  

(B) Med mindre du har en Utvidet lisens for et Arbeid, kan du kun distribuere Arbeidet som innlemmet i et 
element av en vare dersom (1) Arbeidet har blitt endret i den grad at endringen ikke er vesentlig lik det 
opprinnelige Arbeidet og kan kvalifisere som et originalt Arbeid av forfatterskapet, eller (2) den primære verdien 
av elementet av varen ikke er derivert fra selve Arbeidet. For avklaring, under Standardlisensen og den Utvidede 
lisensen, er det å produsere et umodifisert Arbeid på en plakat tiltenkt for videresalg ikke tillatt da den primære 
verdien vil være derivert fra selve Arbeidet.  

(C) Med mindre du har en Utvidet lisens for et Arbeid, kan du ikke bruke, inkludere, eller innlemme Arbeidet i 
noen elektronisk mal, design eller app (for eksempel et webdesign eller en presentasjonsmal, eller maler for 
elektroniske gratulasjonskort eller visittkort). 

4.3 Restriksjoner for redaksjonell bruk. Når det gjelder Redaksjonelle arbeider, må du ikke:  

(A) bruke Redaksjonelle arbeider for kommersielle formål, herunder reklame, kampanjer, «advertorials» 
(for eksempel en annonse i et magasin som er presentert i stil med en redaksjonell artikkel); eller 

(B) modifisere Redaksjonelle arbeider, med unntak av mindre justeringer for teknisk kvalitet (for eksempel for 
tone eller lysstyrke) eller svak beskjæring eller endre størrelse, og bare hvis du opprettholder den redaksjonelle 
sammenhengen og meningen i det Redaksjonelle arbeidet. 

4.4 Bruk av nettside. Uavhengig av hva som måtte stå i Vilkårene, med hensyn til å bruke og vise Arbeidet på 
nettsider, må du ta alle rimelige tiltak for å hindre at nettsidebesøkende laster ned eller gjenbruker Arbeidet. 

4.5 Bruk av sosial media. Du kan poste eller laste opp en umodifisert versjon av Arbeidet på sosial mediaside 
hvis (A) du inkluderer et opphavsrettvarsel på selve Arbeidet (© Forfatternavn - stock.adobe.com) og 
(B) bruksvilkårene som regulerer sosial mediasiden ikke inkluderer noen bestemmelse som ville hevde å gi noen 
eksklusive rettigheter eller eierskap i forhold til et slikt Arbeid eller endret Arbeid til noen. «Sosial mediaside» 
betyr en nettside eller en app som har et hovedfokus på å tilrettelegge for sosial interaksjon blant sine brukere 
og tillater brukere å dele innhold i forbindelse med en slik sosial interaksjon. 

4.6 Deling med ditt Creative Cloud-team. Team-medlemmer som bruker Arbeidet lisensiert gjennom Creative 
Cloud-teamet må alle være fra en juridisk enhet. Team-abonnementet ditt kan brukes av opptil ti team-
medlemmer. Det kreves et Bedriftsabonnement hvis flere enn ti medlemmer trenger tilgang til tjenesten, eller 
hvis du trenger lisenser som dekker andre juridiske enheter. 

4.7 Dele med din Creative Cloud Enterprise. Enterprise Stock-medlemmer som bruker Arbeidet lisensiert 
gjennom Creative Cloud Enterprise eller et Adobe Enterprise tilbud kan være fra forskjellige juridiske enheter i 
bedriften. Hver slik lisens for Arbeidet kan brukes av alle medlemmer av bedriften.  

5. Betaling og abonnement. 

5.1 Betaling. Hvis du kjøper et abonnement, så gir du oss tillatelse til å belaste deg for abonnementsavgiften 
oppført på kjøpstidspunktet. Vi vil automatisk fornye abonnementet ditt med mindre du avbryter før 
abonnementet fornyes. Vi kan suspendere eller si opp abonnementet hvis vi ikke er i stand til å belaste 
gjeldende avgifter fra kontoen din. Abonnementsavgiften kan endres ved fornyelse av abonnementet ditt. Du er 



ansvarlig for alle kostnader som påløper fram til kontoen din er deaktivert eller avsluttet. Avgiftene refunderes 
ikke, selv om abonnementet sies opp før utløpsdatoen. 

5.2 Du kan ikke overføre abonnementet eller tillate andre å bruke abonnementet ditt, selv om de er dine 
samarbeidspartnere, kolleger, leverandører eller ansatte. Bare autoriserte brukere kan bruke abonnementet. 
Men du kan kjøpe flere lisenser for flere brukere slik at de kan bruke Arbeidet gjennom abonnementet. På 
forespørsel, må du oppgi en liste over autoriserte brukere. Alle Arbeider lastet ned av de autoriserte brukerne 
kan bare brukes utelukkende på dine vegne. Du og hver autorisert bruker er samlet ansvarlig overfor oss for 
overholdelse av disse Vilkårene. 

5.3 Ubrukte nedlastinger. Vi kan tillate at de ubrukte nedlastingene føres over til fornyelsesperioden opp til et 
avkortet beløp hvis du har fornyet abonnementet uten å la det forfalle og uten å endre til et abonnement av 
mindre verdi.  

5.4 Overskudd. Hvis du overskrider antall nedlastinger tildelt abonnementet ditt, så kan vi ta betalt for noen 
ekstra nedlastinger til gjeldene pris på det tidspunktet for slike nedlastinger ved hjelp av betalingsinformasjonen 
du har oppgitt til oss på det tidspunktet du kjøpte abonnementet. Prisen for disse ekstra nedlastingene kan 
avvike fra prisen for nedlastingene på det tildelte abonnementet ditt. 

5.5 Lagret betalingsinformasjon. Vi kan kreve at du lagrer betalingsinformasjonen din hos oss utelukkende i 
den hensikt å kjøpe ekstra Arbeider eller tjenester. Hvis du foretar slike ytterligere kjøp, så gir du oss tillatelse til å 
belaste gjeldende avgifter ved hjelp av betalingsinformasjonen din. Du kan oppdatere betalingsinformasjonen 
din når som helst fra kontosiden din. 

6. Dine forpliktelser ved erstatning. 

Du skal holde oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere eller 
lisensgivere fra ethvert krav, etterspørsel, tap eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår 
som følge av eller relatert til din bruk av Arbeidet (unntatt erstatning ifølge kapittel 7 (Våre forpliktelser ved 
erstatning)), eller brudd på disse Vilkårene, inkludert bruk av en Redaksjonelle arbeider for kommersielle formål 
uten å innhente alle nødvendige samtykker eller tillatelser. 

Vi har rett til å kontrollere forsvaret mot ethvert krav, handling eller sak når det gjelder erstatning relatert til deg 
med juridisk bistand etter eget forgodtbefinnende. Du vil samarbeide fullt ut med oss i forsvaret av slikt krav, 
handling eller sak. 

7. Våre forpliktelser ved erstatning. 

7.1 Vår erstatningsplikt. Forutsatt at Arbeidene brukes i samsvar med Vilkårene, vil vi forsvare alle tredjeparts 
krav, søksmål eller rettslige prosesser gjort mot en person eller enhet (kollektivt, «Krav») under vilkårsperioden 
i den grad kravet påstår at din bruk av det Erstatningsberettigede arbeidet i henhold til disse Vilkårene krenker 
direkte tredjeparts opphavsrett, varemerke, publiseringsrettigheter eller personvernrettigheter («Krav om 
rettighetsbrudd»). «Erstatningsberettiget arbeid» betyr ethvert Arbeid som du har kjøpt og lastet ned fra 
nettsiden som ikke har blitt endret, bortsett fra et Arbeid som er (A) en del av vår samling av gratis Arbeider; 
(B) kan ellers lastes ned uten betaling av kreditt eller økonomisk kompensasjon; eller (C) eventuelle 
Redaksjonelle arbeider. Vi vil betale deg for skader, tap, kostnader, utgifter eller forpliktelser (kollektivt, «Tap») 
direkte knyttet til et Krav om rettighetsbrudd og som enten er endelig besluttet av en kompetent domstol mot 
deg eller avtalt i en skriftlig forliksavtale signert av oss. 

7.2 Erstatningsvilkår. Adobe har ikke ansvar for noe Krav om rettighetsbrudd: 

(A) som oppstår fra (1) enhver endring av det Erstatningsberettigede arbeidet; (2) en kombinasjon av det 
Erstatningsberettigede arbeidet med andre arbeider; (3) bruk av det Erstatningsberettigede arbeidet etter at vi 
har fjernet det Erstatningsberettigede arbeidet fra våre tjenester eller har bedt deg om å slutte å bruke det 
Erstatningsberettigede arbeidet; eller (4) i den sammenhengen du har brukt det Erstatningsberettigede arbeidet; 
eller 



(B) hvis du unnlater å (1) varsle oss skriftlig om Kravet om rettighetsbrudd raskt på det tidspunktet du lærer eller 
mottar en melding om det, i den grad vi er forutinntatt av denne feilen; (2) gi oss rimelig assistanse med 
forsvaret eller oppgjør for Kravet om rettighetsbrudd; (3) gi oss en eksklusiv rett til å kontrollere og myndigheten 
til å avgjøre utfallet av Kravet om rettighetsbrudd; eller (4) avstå fra å reise søksmål relatert til Kravet om 
rettighetsbrudd uten vår skriftlige samtykke.  

7.3 Ansvarsbegrensning. Uavhengig av hva som måtte stå i Vilkårene eller i annen avtale mellom deg og oss, 
uavhengig av hvor mange ganger det Erstatningsberettigede arbeidet er lastet ned eller lisensiert, vil vårt 
totale, maksimalt akkumulerte ansvar i forhold til noe Erstatningsberettiget arbeid aldri overskride 
10.000 amerikanske doller per Erstatningsberettiget arbeid, med mindre det Erstatningsberettigede arbeidet 
er lisensiert av Enterprise Stock-medlemmene ved bruk av deres Adobe Stock Enterprise-tilbud, og i så fall 
vil vårt totale, maksimalt akkumulerte ansvar i forhold til noe Erstatningsberettiget arbeid aldri overskride 
25.000 amerikanske doller per Erstatningsberettiget arbeid. 

7.4 Gjeldende og eksklusivt rettsmiddel. Det foregående oppgir vårt totale ansvar og forpliktelse, og er ditt 
eneste rettsmiddel med hensyn til noe Erstatningsberettiget arbeid eller Krav om rettighetsbrudd. 

8. Ansvarsfraskrivelse. 

Vi er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av Arbeidet, herunder eventuelle beskrivelser og nøkkelord som følger 
med Arbeidet, levert av våre bidragsytere. 

9. Opphør. 

Vi kan terminere Vilkårene eller dine rettigheter med hensyn til noe Arbeid etter varsel til deg i tilfelle av brudd 
på Vilkårene. Vi kan nekte nedlasting av noe Arbeid fra nettsiden. 

10. Iverksettelse av opphør. 

Ved opphør av Vilkårene, kan du fortsette å bruke det Arbeidet som du har lastet ned og betalt for, forutsatt at 
du oppfyller Vilkårene. Hvis abonnementet avsluttes eller ved opphør av Vilkårene, vil du miste alle rettigheter, 
tittel og interesse i og til noen og alle ubrukte nedlastinger.  
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