
 

 

Fusen lisäkäyttöehdot 

Päivitetty 16.6.2016. 

Fusen käyttö on näiden lisäehtojen alaista. Ehdot lisätään osaksi Adobe.comin Käyttöehtoja (yhteisnimitys 
”Ehdot”), jotka löytyvät osoitteesta http://www.adobe.com/fi/legal/terms.html. Niillä isolla alkukirjaimella 
kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Ehdoissa. 

1. Lisämääritelmät: 

1.1 Animaatiodata tarkoittaa 1) BVH-, FBX-, OBJ- tai Collada-muotoisia animaatiotiedostoja, jotka 
sisältävät Adoben omistamia tietoja tai Adobelle lisensoituja tietoja, ja 2) Fuse 3D -animaatiomalleja. 

1.2 Loppukäyttö tarkoittaa käyttäjän luomaa johdettua sovellusta tai tuotetta, johon Animaatiodataa tai 
sen johdannaisia on upotettuna Käyttäjän tai tämän asiakkaan käyttöä varten. 

1.3 Käyttäjän hahmot ovat 3D-hahmoja, jotka käyttäjä on luonut tai joita käyttäjä tarjoaa kolmannen 
osapuolen ohjelmiston avulla. 

2. Ohjelmiston käyttöoikeus. 

Jos noudatat Ehtoja, Adobe myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, eli-alilisensoitavan ja ei-
siirrettävän lisenssin Animaatiodatan käyttöön Loppukäytön luomiseksi. Voit toisintaa ja jakaa 
Animaatiodataa vain Loppukäytön yhteydessä. Voit muokata Animaatiodataa ennen sen sisällyttämistä 
Loppukäyttöön. Animaatiodatan uudelleenjakelu, uudelleenjulkaisu tai kaupallistaminen erillään 
Loppukäytöstä tai sen ulkopuolella on ankarasti kielletty.  

3. Rajoitukset. 

Ellei kohdassa 2 (Ohjelmiston käyttöoikeus) nimenomaisesti myönnetä lupaa, käyttäjä ei saa (i) muokata, 
muuttaa lähdekoodiksi, kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata tai (ii) vuokrata, liisata, myydä, 
välittää, alilisensoida tai muutoin jaella Animaatiodataa. 

4. Omistusoikeudet. 

Muutoin kuin tässä myönnettyjen oikeuksien osalta Adobe säilyttää itsellään kaikki oikeudet, 
omistusoikeudet ja muut oikeudet Animaatiodataan. Ellei kohdassa 2 (Ohjelmiston käyttöoikeus) ole 
nimenomaisesti toisin mainittu, käyttäjällä 1) ei ole minkäänlaista oikeutta muokata Animaatiodataa tai 
tehdä siitä johdannaistöitä eikä 2) käyttäjälle myönnetä tämän asiakirjan nojalla mitään lisenssiä, 
omistusoikeutta tai muuta oikeutta mihinkään Adoben patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeuteen, 
kauppanimeen tai palvelumerkkiin. Suostut olemaan viemättä Animaatiodataa siten, että vienti rikkoo 
YK:n vientikieltoja tai Yhdysvaltain lakeja ja säädöksiä. 

5. Käyttäjän hahmot. 

Saat käyttää ja muokata Käyttäjän hahmoja Palveluiden ja Animaatiodatan yhteydessä. 
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