
 

 

Додаткові умови використання програми Fuse 

Оновлення від 16 червня 2016 року. 

Використання програми Fuse підлягає дії цих додаткових умов, які доповнюють Умови 
використання порталу Adobe.com (надалі спільно – «Умови»), розміщені за адресою 
http://www.adobe.com/ua/legal/terms.html, і включені до них. Терміни, указані з великої літери, 
визначення яких не наведено в цьому документі, мають такі самі визначення, що й в Умовах. 

1. Додаткові визначення 

1.1 «Дані анімації» означає: 1) файли анімації у форматі BVH, FBX, OBJ або Collada, що містять 
дані, які є власністю Adobe або на які компанія Adobe має ліцензію; 2) моделі тривимірної анімації 
Fuse. 

1.2 «Кінцеве використання» означає похідну програму або продукт, створений вами, у який 
вбудовано Дані анімації чи похідні від них для використання вами або вашими клієнтами. 

1.3 «Персонажі користувача» означає тривимірних персонажів, створених вами або наданих вами 
за допомогою програмного забезпечення третіх осіб. 

2. Надання ліцензії 

У разі дотримання вами Умов компанія Adobe надає вам особисту невиключну ліцензію без права 
передачі третім особам, зокрема на умовах субліцензії, на використання Даних анімації з метою 
створення Кінцевого використання. Ви можете відтворювати та розповсюджувати Дані анімації 
тільки у зв’язку з Кінцевим використанням. Ви можете змінювати Дані анімації перед 
вбудовуванням їх у Кінцеве використання. Повторне поширення, публікація чи комерційне 
використання Даних анімації окремо від Кінцевого використання або поза ним суворо заборонено.  

3. Обмеження 

За винятком випадків, прямо передбачених розділом 2 (Надання ліцензії), заборонено (i) 
змінювати, здійснювати зворотне проектування, копіювати, відтворювати, публікувати, 
завантажувати в мережу та (ii) здавати в оренду чи в прокат, продавати, передавати, зокрема на 
умовах субліцензії, та іншим чином поширювати Дані анімації. 

4. Права власності 

За винятком прав, наданих цим документом, компанія Adobe зберігає за собою всі майнові та інші 
права щодо Даних анімації. За винятком випадків, прямо передбачених розділом 2 (Надання 
ліцензії), цим документом вам не надаються 1) жодні права змінювати Дані анімації або створювати 
похідні роботи з них і 2) жодні ліцензії та права на будь-який патент, товарний знак, авторське 
право, торгову назву чи знак обслуговування компанії Adobe. Ви погоджуєтеся не експортувати 
Дані анімації з порушенням ембарго, введеного ООН, і законів та нормативних актів США. 

5. Персонажі користувача 

Ви можете використовувати та змінювати Персонажів користувача у зв’язку з Послугами та Даними 
анімації. 
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