
Softwarové podmínky v rámci Všeobecných podmínek používání společnosti Adobe 

Poslední aktualizace: 1. června 2015. Tyto podmínky zcela nahrazují verzi ze 7. dubna 2015. 

Těmito licenčními podmínkami na Software se řídí používání Softwaru, který je součástí Služeb (například 
využívání aplikací Creative Cloud v rámci členství ve službě Creative Cloud). Tyto podmínky jsou součástí 
Všeobecných podmínek používání společnosti Adobe (souhrnně jako „Všeobecné podmínky“). Pojmy s 
počátečním velkým písmenem, které zde nejsou uvedeny, mají stejný význam jako ve Všeobecných 
podmínkách. Na Software se poskytuje licence, není prodáván, a to pouze v souladu s těmito podmínkami. 
Pokud s námi máte uzavřenou jinou smlouvu týkající se konkrétního Softwaru, mají její podmínky přednost, 
pokud se dostanou do konfliktu s těmito podmínkami.  

1. Používání Softwaru. 

1.1 Licence na Software na základě předplatného. 

Pokud vám Software poskytujeme v rámci předplatného na používání Služeb, pak vám v souladu s těmito 
podmínkami udělujeme nevýhradní licenci na instalaci a používání Softwaru: (a) na Území, (b) dokud je vaše 
předplatné platné a (c) v souladu s těmito podmínkami a přidruženou dokumentací doprovázející Software. 
„Území“ znamená použití na celém světě, ale jsou z něj vyloučeny všechny země, na něž se v USA uplatňuje 
embargo, stejně jako země, kde máte zakázáno používat Software nebo Služby. Software můžete aktivovat až ve 
2 zařízeních (nebo virtuálních počítačích) v jednom okamžiku, pokud jsou tyto aktivace spojené se stejným 
Adobe ID pro stejnou osobu, jestliže není na stránkách http://www.adobe.com/go/activation_cz uvedeno jinak. 
Software však nelze v těchto zařízeních používat současně. 

1.2 Licence na Software podle zařízení. Pokud jste si licenci na Software zakoupili podle počtu zařízení nebo 
virtuálních počítačů (například službu Creative Cloud pro vzdělávací instituce), vztahuje se na vás část 1.2: 

(a) Licence. V rámci dodržování těchto podmínek a rozsahu licence uvedeného v dokumentaci k Softwaru vám 
udělujeme nevýhradní licenci na instalaci a používání Softwaru: (1) na Území, (2) po dobu trvání licenčních 
podmínek, (3) v rozsahu licence a (4) v souladu s těmito podmínkami a dokumentací k Softwaru. 

(b) Distribuce ze serveru. Pokud je to povoleno v licenčním dokumentu, můžete zkopírovat bitovou kopii 
Softwaru na počítačový souborový server v rámci sítě intranet pro účely stažení a instalace Softwaru do počítačů 
ve stejné síti intranet. „Intranet“ označuje soukromou, uzavřenou počítačovou síť, ke které máte přístup vy a vaši 
autorizovaní zaměstnanci. Intranet nezahrnuje části internetu, síťové komunity otevřené dodavatelům, 
prodejcům nebo poskytovatelům služeb, případně síťovým komunitám otevřeným veřejnosti (jako jsou členství 
nebo skupiny s předplatným, asociace a podobné organizace). 

1.3 Všeobecná licence. Pokud je Software poskytován v rámci Služeb bez omezení na předplatné nebo počet 
zařízení, pak v vám v souladu s dodržováním těchto podmínek udělujeme nevýhradní licenci na instalaci a 
používání Softwaru (a) na Území, (b) pro účely používání Služeb a přístupu k nim a (c) v souladu s těmito 
podmínkami a související dokumentací doprovázející Software. 

1.4 Sada SDK (Software Development Kit). Pokud je součástí Softwaru sada pro vývoj softwaru (dále jako „Sada 
SDK“), ke které se neposkytuje samostatná licenční smlouva, můžete ji používat k vývoji aplikací, které 
spolupracují se Softwarem („Aplikace pro vývojáře“). Sada SDK může zahrnovat zdrojový kód s příklady 
implementace („Ukázkový kód“), komponenty běhového modulu nebo knihovny, které mohou být součástí 
Aplikace pro vývojáře, aby se zajistila řádná vzájemná spolupráce se Softwarem. Sadu SDK můžete používat 
pouze pro účely interního vývoje Aplikací pro vývojáře a Ukázkový kód. Běhové moduly a knihovny, které jsou 
součástí Sady SDK, můžete znovu distribuovat pouze podle toho, jak je nezbytně nutné k řádné implementaci 
Sady SDK do Aplikace pro vývojáře. Poskytnete nám náhradu za jakoukoli ztrátu, poškození, nároky nebo soudní 
řízení, včetně poplatků pro právní zástupce, které jsou výsledkem nebo vyplynou z používání jakékoli Aplikace 
pro vývojáře nebo vašeho používání Sady SDK. Tuto část nahrazuje jakákoli samostatná licenční smlouva na 
Sadu SDK. 
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1.5 Omezení a požadavky. 

(a) Oznámení o vlastnictví. Všechny povolené kopie Softwaru, které vytvoříte, musí obsahovat stejná 
upozornění na autorská práva a ostatní informace o vlastnictví, které jsou uvedeny v tomto Softwaru. 

(b) Omezení. Pokud to tyto podmínky nepovolují, je zakázáno: 

(1) upravovat, převádět, přizpůsobovat nebo překládat Software; 

(2) provádět zpětný překlad, dekompilaci, rozklad či jiné pokusy o zjištění zdrojového kódu Softwaru; 

(3) používat či nabízet Software prostřednictvím obslužného střediska; 

(4) hostovat nebo streamovat Software nebo někomu umožnit přístup k Softwaru přes internet nebo jiný 
vzdálený přístup k softwaru; 

(5) (i) obcházet technologická opatření určená k řízení přístupu k Softwaru nebo (ii) vytvářet, distribuovat nebo 
používat společně se Softwarem produkty, jejichž používání obchází technologická opatření; 

(6) pronajímat, poskytovat na leasing, prodávat, sublicencovat, přidělovat nebo převádět vaše práva na Software 
nebo udělovat oprávnění ke kopírování Softwaru do jiného zařízení. Pokud si zakoupíte službu Creative Cloud 
pro týmy nebo pro vzdělávací účely (na konkrétního uživatele), můžete přidělovat licence v souladu s příslušnou 
dokumentací; nebo 

(7) používat Software pro operace, které nejsou iniciovány fyzickou osobou (např. pro automatické zpracování 
serverem). 

1.6 Území. Pokud si zakoupíte více než jednu licenci na Software, nesmíte instalovat ani nasazovat Software 
mimo zemi, kde jste licenci zakoupili, pokud to nepovoluje program multilicencí, do kterého jste se zapojili. 
Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru, pak se „zemí“ rozumí Evropský hospodářský prostor. Licenci 
zde udělenou můžeme ukončit nebo můžeme pozastavit předplatné služby Creative Cloud, případně přístup ke 
Službám, pokud zjistíme, že používáním Softwaru nebo Služeb porušujete ustanovení této Části. 

1.7 Aktivace. 

Software může vyžadovat provedení určitých kroků vedoucích k jeho aktivaci nebo ověření vašeho 
předplatného. Pokud zákazník Software neaktivuje nebo neregistruje, nepotvrdí předplatné nebo pokud určíme, 
že dochází k podvodnému či neoprávněnému užívání Softwaru, může dojít k redukci funkcí, nefunkčnosti 
Softwaru nebo k ukončení či pozastavení předplatného. 

1.8 Aktualizace. 

Software může čas od času automaticky stahovat a instalovat aktualizace od Adobe. Tyto aktualizace mohou 
představovat opravy chyb, nové funkce nebo nové verze. Souhlasíte, že v rámci užívání Softwaru budete tyto 
aktualizace od Adobe přijímat. 

2. Konkrétní podmínky pro Software. 

Tato část se vztahuje ke konkrétním součástem Softwaru. Pokud nastane jakýkoli konflikt mezi touto a jinými 
částmi, bude tato část v souvislosti s příslušným Softwarem nebo součástmi rozhodná. 

2.1 Software typů písma. Pokud Software obsahuje typy písma (kromě písem dostupných v rámci sady Typekit, 
na kterou se vztahují Další podmínky), platí následující ustanovení: 

(a) Písma, která jste použili v konkrétním souboru, můžete poslat na komerční tiskárnu nebo jiné obslužné 
středisko, kde mohou být tato písma použita při zpracování vašeho souboru, za předpokladu, že zařízení má 
k použití tohoto zvláštního programu typů písma platnou licenci. 
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(b) Za účelem vytištění, zobrazení či úprav dokumentu můžete kopie programu typů písma vložit do svých 
elektronických dokumentů. Žádná další práva na vkládání programu typů písma nejsou dle této licence mlčky 
předpokládána ani povolena. 

(c) Výjimku z výše uvedeného představují písma uvedená na stránkách 
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_cz, která jsou součástí Softwaru pouze pro účely provozování 
uživatelského rozhraní Softwaru, a nejsou určena k zahrnutí do jakýchkoli výstupních souborů. Uvedená písma 
nejsou podle části 2.1 licencována. Uvedená písma nemůžete kopírovat, přesouvat, aktivovat ani používat a 
nedovolíte, aby kopírování, přesouvání či aktivaci takových písem prováděl jakýkoli nástroj pro správu písem, 
v jakékoli nebo s jakoukoli softwarovou aplikací, programem či souborem, s výjimkou Softwaru. 

(d) Typy písma s otevřeným zdrojem. Některé typy písma distribuované společností Adobe se Softwarem 
mohou být typy písma s otevřeným zdrojem. Používání těchto písem se řídí příslušnými licenčními podmínkami 
dostupnými na stránkách http://www.adobe.com/go/font_licensing_cz. 

2.2 Vykreslovací jádro (After Effects Render Engine). Pokud Software obsahuje plnou verzi aplikace Adobe 
After Effects, můžete nainstalovat libovolný počet vykreslovacích jader do počítačů vsíti intranet, která zahrnuje 
nejméně jedno zařízení s nainstalovanou plnou verzí aplikace Adobe After Effects. Termínem „Vykreslovací 
jádro“ se označuje instalovatelná část Softwaru, která umožňuje vykreslovat projekty aplikace After Effects, ale 
nelze ji použít k vytváření nebo úpravě projektů a neobsahuje plné uživatelské rozhraní After Effects. 

2.3 Acrobat. Pokud Software zahrnuje aplikace Acrobat Standard, Acrobat Pro, sadu Acrobat Suite nebo některé 
součástí v rámci tohoto softwaru, platí Část 2.3. 

(a) Software může obsahovat technologii, která vám umožní odblokovat dokumenty PDF s jistými prvky pomocí 
digitálního oprávnění v rámci Softwaru („Klíč“). Není dovoleno se ke Klíči připojit, pokusit se o připojení ani se ho 
za žádným účelem nesmíte pokusit řídit, vyřadit z provozu, používat nebo rozšiřovat. 

(b) Digitální certifikáty. Digitální certifikáty jsou vydávány certifikačními autoritami – třetími stranami, včetně 
prodejců služeb CDS (Certified Document Services) společnosti Adobe, prodejců uvedených na seznamu 
důvěryhodných prodejců (dále jen „Certifikační autority“), nebo mohou být podepsány sebou samými. Za 
nákup, používání a spoléhání se na digitální certifikáty odpovídáte vy a Certifikační autorita. Výhradní 
odpovědnost za rozhodnutí, zda se na certifikát spoléhat, či nikoli, nesete vy. Pokud vám Certifikační autorita 
neposkytne samostatnou písemnou záruku, je používání digitálních certifikátů vaším výhradním rizikem. 
Budete společnost Adobe hájit proti jakémukoli ručení, jakýmkoli ztrátám, žalobám, škodám či nárokům (včetně 
veškerých rozumných nákladů, výdajů a poplatků za právní ochranu) plynoucím z vašeho používání či spoléhání 
na digitální certifikáty či Certifikační autority. 

2.4 Adobe Runtime. Pokud jsou součástí Softwaru aplikace Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player 
nebo Authorware Player (souhrnně dále jako „Adobe Runtime“), platí Část 2.4: 

(a) Omezení pro Adobe Runtime. Není dovoleno používat moduly Adobe Runtime na jiném zařízení než na 
počítači, ani na zařízení s jakýmkoli zabudovaným operačním systémem nebo jeho verzí pro takové zařízení. 
Aby nedošlo k pochybnostem a pouze jako příklad uvádíme, že není dovoleno používat modul Adobe Runtime 
například v (1) mobilních zařízeních, set top boxech, kapesních počítačích, telefonech, herních konzolích, 
televizorech, přehrávačích DVD, mediálních centrech (kromě Windows XP Media Center Edition a jeho 
nástupců), elektronických billboardech či jiných digitálních vývěskách, internetových zařízeních či jiných 
zařízeních připojených na internet, zařízeních PDA, zdravotnických zařízeních, bankomatech, telematických 
zařízeních, herních přístrojích, systémech domácí automatizace, kioscích, zařízeních dálkového ovládání či 
jakýchkoli jiných zařízeních spotřební elektroniky; (2) mobilních, kabelových, satelitních či televizních systémech 
provozovaných operátorem; nebo (3) jiných zařízeních s uzavřeným systémem. Další informace o licencování 
modulů Adobe Runtime jsou uvedeny na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz. 

(b) Distribuce modulu Adobe Runtime. Modul Adobe Runtime není dovoleno distribuovat, pokud se nejedná o 
plně integrovanou součást vývojářské aplikace vytvořené s využitím Softwaru, včetně utilit poskytovaných se 
Softwarem, například jako součást aplikace určené k provozování na operačních systémech Apple iOS či 
Android™. Distribuce výsledného výstupního souboru nebo aplikace pro vývojáře na zařízení jiném než počítač 
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vyžaduje získání licence, která může podléhat dalším licenčním poplatkům. Je výhradně vaší odpovědností získat 
licence pro jiná zařízení než počítače a zaplatit příslušné licenční poplatky. Společnost Adobe neuděluje žádné 
licence na technologie jiných výrobců na používání aplikací pro vývojáře nebo výstupních souborů na zařízeních 
jiných než počítačích v rámci těchto podmínek. Pokud v tomto oddílu není výslovně uvedeno jinak, modul 
Adobe Runtime není dovoleno distribuovat. 

2.5 Contribute Publishing Services. Na základě licenční smlouvy na software Contribute Publishing Services, 
která je součástí Softwaru, nemáte dovoleno připojovat se k softwaru Contribute Publishing Services, pokud jste 
si nezakoupili licenci na připojování k softwaru Contribute Publishing Services pro každého jednotlivce, který by 
se k němu mohl připojit. Zkušební verze softwaru Contribute Publishing Services se však mohou nainstalovat a 
připojovat k softwaru Contribute Publishing Services v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem na 
software Contribute Publishing Services. 

2.6 Adobe Presenter. Pokud Software zahrnuje aplikaci Adobe Presenter a vy instalujete nebo používáte 
doplněk Adobe Connect Add-in v souvislosti s používáním Softwaru, není dovoleno používat doplněk Adobe 
Connect na jiném zařízení než počítači a není dovoleno ho instalovat ani používat na jiném než počítačovém 
produktu, včetně, ale nikoli pouze internetových přístrojů, set top boxů, handheldů, telefonů nebo webpadů. 
Dále můžete používat pouze část Softwaru, která je vložená v prezentaci, informacích nebo obsahu a vytvořená 
pomocí Softwaru (dále jako „Adobe Presenter Run-Time“) spolu s prezentací, informacemi nebo obsahem, 
kterých je součástí. Není dovoleno používat Adobe Presenter Run-Time jinak než jako vloženou součást 
prezentace, informace či obsahu a zároveň je nutné k témuž zavázat také všechny držitele licence na takové 
prezentace, informace či obsah. Dále není dovoleno Adobe Presenter Run-Time upravovat, rozebírat ani 
rozkládat a zároveň je nutné k témuž zavázat také všechny držitele licence na takové prezentace, informace 
či obsah. 

2.7 Flash Builder s knihovnou pro správu dat LiveCycle Data Services. Adobe Flash Builder může obsahovat 
knihovnu fds.swc. Knihovnu fds.swc není dovoleno používat pro jiné účely než k zajiš´tování správy klientských 
dat a jako výstupní soubor v rámci vámi vyvíjeného softwaru, s výhradou následujících ustanovení: Není 
dovoleno (a) používat knihovnu fds.swc k přidružení nebo off-line funkcím v rámci programu nebo 
(b) začleňovat knihovnu fds.swc do jakéhokoli programu, který se podobá Adobe LiveCycle Data Services nebo 
BlazeDS. Pokud byste chtěli provést cokoli z výše uvedeného, je nutné požádat o udělení samostatné licence. 

2.8 Sada Digital Publishing Suite („DPS“) a aplikace InDesign. Pokud Software obsahuje určité komponenty 
určené pro práci se službami DPS nebo přístup k nim (dále jako „Nástroje DPS“), je nutné Nástroje DPS používat 
pouze pro (a) vytvoření nebo výrobu obsahu zobrazovaného v Prohlížeči obsahu (podle definice v podmínkách 
používání souvisejících s DPS; na obsah se odkazuje jako na „Výstup“); (b) hodnocení a testování Výstupu; nebo 
(c) přístupu a používání DPS tam, kde je k dispozici. S výjimkou případů jinak povolených v Části 2.8 není 
dovoleno Nástroje DPS zobrazovat, distribuovat, upravovat ani veřejně předvádět. 

3. Podmínky platné podle konkrétní jurisdikce. 

Tato část se vztahuje na konkrétní jurisdikce. Pokud nastane jakýkoli konflikt mezi touto a jinými částmi, bude 
tato část v souvislosti s příslušnou jurisdikcí rozhodná. 

3.1 Nový Zéland. V případě spotřebitelů z Nového Zélandu, kteří tento Software získají k osobnímu, 
soukromému používání nebo k používání v domácnosti (nevýdělečné účely), podléhá tato smlouva zákonu 
o ochraně spotřebitele. 

3.2 Evropský hospodářský prostor.  

(a) Záruka. Pokud jste Software získali v Evropském hospodářském prostoru (EHP), znamená to, že obvykle 
sídlíte v EHP a jste spotřebitelem (to znamená, že vaše používání Softwaru je pro osobní účely nesouvisející s 
prací). V takovém případě je záruční doba na Software poskytována po celou dobu trvání vašeho předplatného. 
Naše veškerá odpovědnost ve vztahu k jakékoli záruční reklamaci a váš výhradní a jediný nápravný prostředek v 
rámci jakékoli záruky se na základě našeho rozhodnutí omezuje na podporu Softwaru na základě záruční 
reklamace, výměnu Softwaru nebo, pokud by podpora ani výměna nebyla uskutečnitelná, na vrácení 



předplaceného a nevyužitého předplatného poměrně k využití konkrétního Softwaru. I když tyto podmínky platí 
na jakékoli nároky na odškodnění, které vám vzniknou v souvislosti s používáním Softwaru, poneseme 
odpovědnost za přímé ztráty, které jsou v přiměřené míře předvídatelné v případě porušení této smlouvy z naší 
strany. Doporučujeme vám přijmout veškerá přiměřená opatření umožňující vyhnout se škodám nebo je zmírnit, 
konkrétně pořizováním záložních kopií Softwaru a počítačových dat. 

(b) Dekompilace. Žádná část těchto podmínek neomezuje jakékoli právo na dekompilaci Softwaru, které vám 
může náležet na základě zákona. Pokud například pobýváte v Evropské unii (EU), můžete mít na základě 
platných zákonů právo Software dekompilovat, pokud je to nezbytné za účelem dosažení interoperability 
Softwaru s jiným softwarovým programem a my jsme takové informace neposkytli. V tomto případě je nejprve 
nutné písemně požádat o poskytnutí informací nezbytných k dosažení této interoperability. Dekompilaci navíc 
můžete provádět pouze vy sami nebo někdo, kdo Software může používat vaším jménem. Před poskytnutím 
takových informací máme právo stanovit přiměřené podmínky. Informace, které poskytneme nebo které 
obdržíte, můžete používat pouze pro účely popsané v tomto odstavci. Tyto informace není dovoleno sdělit 
žádné třetí straně ani je používat způsobem, který narušuje naše autorská práva nebo autorská práva našich 
poskytovatelů licencí. 

3.3 Austrálie. Pokud jste Software získali v Austrálii, platí následující ustanovení a to bez ohledu na to, zda je na 
jiném místě těchto podmínek uvedeno jinak: 

OZNÁMENÍ PRO SPOTŘEBITELE V AUSTRÁLII: 

Naše zboží se dodává se zárukami, které není možné podle australského spotřebitelského zákona 
vyloučit. V případě velké závady máte nárok na výměnu výrobku nebo náhradu kupní ceny a na 
náhradu jakékoli jiné rozumně předvídatelné ztráty či škody. Máte také nárok nechat si zboží opravit 
nebo vyměnit, pokud kvalita zboží není přijatelná a závada nepředstavuje velkou závadu. 

4. Poznámka pro koncové uživatele z řad vládních institucí USA. 

V případě získání zakázky od americké vlády je Software komerčním počítačovým softwarem podle definice ve 
směrnici FAR 12.212 a řídí se omezenými právy podle definice ve směrnici FAR, oddíl 52.227-19 „Komerční 
počítačový software – omezená práva“, a DFARS 227.7202, „Práva na komerční počítačový software nebo 
dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“ podle příslušné a jakékoli následné dokumentace. 
Veškeré použití, úpravy, vydávání reprodukcí, výkon, vystavení nebo zpřístupnění Softwaru americkou vládou 
musí být v souladu s licenčními právy a omezeními popsanými v těchto podmínkách. 

5. Oznámení třetích stran. 

5.1 Software třetích stran. Součástí Softwaru může být software třetích stran, který se řídí vlastními podmínkami 
a ustanoveními uvedenými na adrese http://www.adobe.com/go/thirdparty_cz. 

5.2 DISTRIBUCE AVC. Následující prohlášení se týká Softwaru, jehož součástí je funkce importu a exportu AVC. 
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ LICENCE PORTFOLIA PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ 
NEKOMERČNÍ UŽÍVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM K (a) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC 
VIDEO“) A/NEBO (b) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ 
NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE S LICENCÍ K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. 
ŽÁDNÁ LICENCE NENÍ POSKYTOVÁNA ANI URČENA K JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE VÁM MŮŽE 
POSKYTNOUT SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C., VIZ http://www.adobe.com/go/mpegla_cz. 

5.3 DISTRIBUCE MPEG-2. Následující prohlášení se týká Softwaru, jehož součástí je funkce importu a exportu 
MPEG2. POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ ÚČELY ZÁKAZNÍKA JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM 
SPLŇUJÍCÍM STANDARD MPEG2 PRO KÓDOVÁNÍ DAT VIDEA NA MÉDIU, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ BALENÍ, JE 
VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO BEZ LICENCE UDĚLENÉ PODLE PLATNÝCH PATENTŮ Z PORTFOLIA PATENTŮ MPEG2, 
JEHOŽ LICENCI LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, 
COLORADO 80206, USA. 

http://www.adobe.com/go/thirdparty_cz
http://www.adobe.com/go/mpegla_cz


6. Podmínky aplikační platformy. 

6.1 Apple. Pokud jste Software stáhli z obchodu iTunes Store společnosti Apple, berete na vědomí a souhlasíte, 
že společnost Apple nemá žádnou povinnost zajistit jakoukoli údržbu nebo služby podpory Softwaru. Do míry, 
do které Software nevyhoví příslušné záruce, můžete společnost Apple upozornit a společnost Apple vám vrátí 
nákupní cenu Softwaru. Společnost Apple nebude mít vzhledem k Softwaru žádné další záruční povinnosti do 
maximální míry povolené zákonem. 

6.2 Microsoft. Pokud jste Software stáhli z obchodu Windows Phone + Hry, berete na vědomí a souhlasíte, že 
společnost Microsoft, výrobci zařízení a provozovatelé sítě nemají žádnou povinnost zajistit jakoukoli údržbu 
nebo služby podpory Softwaru. 

Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24 
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	3.3 Austrálie. Pokud jste Software získali v Austrálii, platí následující ustanovení a to bez ohledu na to, zda je na jiném místě těchto podmínek uvedeno jinak:
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