
Adoben yleisten käyttöehtojen ohjelmistoehdot 

Viimeksi päivitetty 1. kesäkuuta 2015. Korvaa 7. huhtikuuta 2015 julkaistun version kokonaan. 

Nämä ohjelmiston käyttöoikeusehdot koskevat palvelujen osana tarjoamamme ohjelmiston käyttöä (esimerkiksi 
Creative Cloud -sovelluksen käyttö Creative Cloud -jäsenyyden kautta). Nämä ehdot ovat osa Adoben yleisiä 
käyttöehtoja (yhdessä ”yleiset ehdot”). Niillä termeillä, joita tässä ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin 
yleisissä ehdoissa määritellyillä termeillä. Ohjelmistoa ei myydä, vaan ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus 
vain näiden ehtojen mukaisesti. Jos käyttäjä on tehnyt kanssamme toisen tiettyä ohjelmistoa koskevan 
sopimuksen, asianomaisen sopimuksen ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.  

1. Ohjelmiston käyttö. 

1.1 Tilausperusteinen ohjelmiston käyttöoikeus. 

Jos toimitamme käyttäjälle ohjelmiston osana palvelujen käyttöä koskevaa tilausta ja hän noudattaa näitä 
ehtoja, annamme käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden asentaa ohjelmisto ja käyttää sitä (a) määrätyllä alueella 
(b) tilauksen voimassaolon ajan (c) näiden ehtojen ja ohjelmiston mukana toimitettavan asiakirja-aineiston 
mukaisesti. ”Alue” käsittää koko maailman, lukuun ottamatta USA:n kauppasulussa olevia maita ja maita, joissa 
käyttäjällä ei ole lupaa käyttää ohjelmistoa tai palveluja. Käyttäjä voi aktivoida ohjelmiston enintään kahdessa 
laitteessa (tai virtuaalilaitteessa) kerrallaan, jos sama henkilö aktivoi ohjelmiston samalla Adobe-tunnuksella, 
ellei osoitteessa http://www.adobe.com/go/activation_fi määrätä toisin. Käyttäjä ei kuitenkaan saa käyttää 
ohjelmistoa kyseisissä laitteissa samanaikaisesti. 

1.2 Laiteperusteinen ohjelmiston käyttöoikeus. Jos käyttäjä on hankkinut laitteiden tai virtuaalilaitteiden 
lukumäärään perustuvan ohjelmiston käyttöoikeuden (esimerkiksi koulutuskäyttöön tarkoitetun Creative Cloud 
-ohjelmiston käyttöoikeuden), sovelletaan tämän kohdan 1.2 määräyksiä: 

(a) Käyttöoikeus. Jos käyttäjä noudattaa näitä ehtoja ja ohjelmiston mukana toimitettavassa asiakirja-aineistossa 
asetettuja käyttöoikeuden laajuutta koskevia määräyksiä, annamme käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden 
asentaa ohjelmisto ja käyttää sitä: (1) määrätyllä alueella, (2) käyttöoikeuden voimassaolon ajan, 
(3) käyttöoikeuden laajuuden mukaisesti ja (4) näiden ehtojen ja ohjelmiston mukana toimitettavan asiakirja-
aineiston määräysten mukaisesti. 

(b) Jakelu palvelimelta. Jos käyttäjän ja Adoben välinen käyttöoikeutta koskeva asiakirja sen sallii, käyttäjä voi 
kopioida ohjelmiston levykuvan käyttäjän Intranetin tiedostopalvelimelle ohjelmiston lataamiseksi ja 
asentamiseksi saman Intranetin tietokoneisiin. ”Intranetillä” tarkoitetaan yksityistä tietokoneverkkoa, johon 
käyttäjillä ja käyttäjän valtuutetuilla työntekijöillä ja sopimuskumppaneilla on pääsy. Intranet ei käsitä Internetin 
osia, toimittajille, myyjille tai palveluntarjoajille avoimia verkkoyhteisöjä tai yleisölle avoimia verkkoyhteisöjä 
(kuten jäsenyyteen tai tilaukseen perustuvat ryhmät, yhdistykset ja vastaavat organisaatiot). 

1.3 Yleinen käyttöoikeus. Jos ohjelmisto toimitetaan käyttäjälle palvelujen osana ilman tilaukseen tai laitteiden 
lukumäärään liittyviä rajoituksia ja hän noudattaa näitä ehtoja, annamme käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden 
asentaa ohjelmisto ja käyttää sitä (a) määrätyllä alueella, (b) kirjautuakseen palveluihin ja käyttääkseen niitä ja 
(c) näiden ehtojen ja ohjelmiston mukana toimitettavan asiakirja-aineiston mukaisesti. 

1.4 Ohjelmistokehityspaketti. Jos ohjelmisto sisältää ohjelmistokehityspaketin (”ohjelmistokehityspaketti”), 
johon ei liity erillistä käyttöoikeussopimusta, käyttäjä voi käyttää kyseistä ohjelmistokehityspakettia 
kehittääkseen ohjelmiston kanssa yhteensopivia sovelluksia (”kehittäjäsovellus”). Ohjelmistokehityspaketti voi 
sisältää täytäntöönpanoesimerkkien lähdekoodin (”mallikoodi”), suorituksenaikaisia komponentteja tai 
kirjastoja, jotka voivat sisältyä kehittäjäsovellukseen ja joiden tarkoituksena on varmistaa yhteensopivuus 
ohjelmiston kanssa. Ohjelmistokehityspakettia saa käyttää vain kehittäjäsovellusten sisäiseen kehittämiseen ja 
ohjelmistokehityspaketin sisältämää mallikoodia, suorituksenaikaisia komponentteja ja kirjastoja saa jakaa 
edelleen vain, jos ohjelmistokehityspaketin asianmukainen käyttöönotto kehittäjäsovelluksessa sitä edellyttää. 
Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Adobea kaikkia tappioita, vahinkoja, vaatimuksia tai haasteita 
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vastaan, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat kehittäjäsovelluksesta tai ohjelmistokehityspaketin 
käytöstä. Ohjelmistokehityspakettia koskevien mahdollisten erillisten käyttöoikeussopimusten ehdot syrjäyttävät 
tämän kohdan määräykset. 

1.5 Rajoitukset ja vaatimukset. 

(a) Omistusoikeutta koskevat ilmoitukset. Käyttäjän on varmistettava, että kaikki käyttäjän ohjelmistosta 
tekemät sallitut kopiot sisältävät samat ohjelmistosta ilmenevät tekijänoikeusilmoitukset ja muut 
omistusoikeutta kuvaavat ilmoitukset. 

(b) Rajoitukset. Ellei näissä ehdoissa nimenomaan sallita, käyttäjä ei saa: 

(1) muokata, sovittaa, mukauttaa eikä kääntää ohjelmistoa; 

(2) takaisinmallintaa, hajottaa tai purkaa ohjelmistoa eikä muutoin pyrkiä selvittämään sen lähdekoodia; 

(3) käyttää tai tarjota ohjelmistoa palvelukeskusperusteisesti; 

(4) isännöidä tai suoratoistaa ohjelmistoa eikä sallia kenenkään käyttää ohjelmistoa Internetin kautta tai muulla 
tavoin etäkohteesta käsin;  

(5) (i) ohittaa teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ohjata ohjelmiston käyttöoikeutta tai (ii) kehittää, 
jaella tai käyttää ohjelmiston kanssa tuotteita, joilla ohitetaan kyseiset tekniset toimenpiteet; 

(6) vuokrata tai myydä oikeuksiaan ohjelmistoon, myöntää niihin alikäyttöoikeuksia, luovuttaa tai siirtää niitä tai 
valtuuttaa minkään ohjelmiston osan kopioimista toisen henkilön laitteeseen. Jos käyttäjä hankkii Creative 
Cloudin tiimille tai koulutuskäyttöön (nimetylle käyttäjälle), hän voi nimetä paikkoja sovellettavan asiakirja-
aineiston mukaisesti; 

(7) käyttää ohjelmistoa toimintaan, joka ei ole peräisin ihmiskäyttäjiltä (esimerkiksi automaattinen 
palvelinkäsittely). 

1.6 Alue. Jos käyttäjä hankkii useampia kuin yhden ohjelmistolisenssin, ohjelmistoa ei saa asentaa tai hyödyntää 
muualla kuin maassa, jossa ohjelmistolisenssi on hankittu, ellei Adoben kanssa sovitun määrälisenssiohjelman 
ehdoissa toisin määrätä. Jos käyttäjä asuu Euroopan talousalueella, sanalla ”maa” tarkoitetaan Euroopan 
talousaluetta. Adobe voi lakkauttaa tässä myönnetyn käyttöoikeuden tai keskeyttää Creative Cloud -tilauksen tai 
pääsyn palveluihin, jos Adobe katsoo, että käyttäjä käyttää ohjelmistoa tai palveluja tämän kohdan määräysten 
vastaisesti. 

1.7 Aktivointi. 

Ohjelmiston aktivointi tai tilauksen vahvistaminen voi edellyttää käyttäjältä tiettyjä toimia. Mikäli ohjelmistoa ei 
aktivoida tai rekisteröidä, tilausta ei vahvisteta tai Adobe huomaa ohjelmistoa käytettävän vilpillisesti tai ilman 
valtuuksia, seurauksena voi olla ohjelmiston joidenkin toimintojen estyminen, ohjelmiston toiminnan 
loppuminen tai tilauksen keskeyttäminen tai lopettaminen. 

1.8 Päivitykset. 

Ohjelmisto saattaa ajoittain automaattisesti ladata ja asentaa päivityksiä Adobelta. Nämä päivitykset voivat 
sisältää virheiden korjauksia, uusia ominaisuuksia tai uusia versioita. Käyttäjä hyväksyy tällaisten päivitysten 
vastaanoton Adobelta osana ohjelmiston käyttöä. 

2. Tiettyjä ohjelmistoja koskevat ehdot. 

Tämä kohta koskee tiettyjä ohjelmistoja ja komponentteja. Jos tämän kohdan ja muiden kohtien määräykset 
ovat ristiriidassa, asianomaiseen ohjelmistoon tai komponentteihin sovelletaan tämän kohdan määräyksiä. 

2.1 Fonttiohjelmisto. Jos ohjelmisto sisältää fonttiohjelmiston (lukuun ottamatta Typekit-palvelun fontteja, jota 
koskevat lisäehdot): 
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(a) Käyttäjällä on oikeus toimittaa käyttäjän tiedostossa käyttämät fontit ammattimaisessa käytössä olevaan 
tulostimeen tai muun käyttäjälle palveluja tarjoavan tahon käyttöön. Käyttäjälle palveluja tarjoavalla taholla on 
oikeus käyttää fontteja käyttäjän tiedoston käsittelemiseen, mikäli palveluja tarjoavalla taholla on voimassa 
oleva käyttöoikeus käyttää kyseistä fonttiohjelmistoa. 

(b) Käyttäjällä on oikeus sulauttaa fonttiohjelmiston kopioita käyttäjän sähköisessä muodossa oleviin 
asiakirjoihin asianomaisten asiakirjojen tulostamista, katselua ja muokkaamista varten. Mitään muita 
sulauttamisoikeuksia ei anneta tai sallita tämän käyttöoikeuden perusteella. 

(c) Poikkeuksena edellä mainittuun osoitteessa http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_fi luetellut fontit on 
sisällytetty ohjelmistoon ainoastaan ohjelmiston käyttöliittymän toimintatarkoituksia varten, ei mihinkään 
tulostustiedostoon sisällytettäviksi. Lueteltuihin fontteihin ei myönnetä käyttöoikeutta tämän kohdan 2.1 nojalla. 
Käyttäjä ei saa kopioida, siirtää, aktivoida, käyttää tai sallia minkään fonttien hallintatyökalun kopioida, siirtää, 
aktivoida tai käyttää kyseisiä lueteltuja fontteja mihinkään tästä ohjelmistosta poikkeavaan 
ohjelmistosovellukseen, ohjelmaan tai tiedostoon, eikä hän saa sallia fonttien käyttöä minkään tästä 
ohjelmistosta poikkeavan ohjelmistosovelluksen, ohjelman tai tiedoston kanssa. 

(d) Avoimen lähdekoodin fontit. Jotkut Adoben ohjelmiston mukana jaetut fontit voivat olla avoimen 
lähdekoodin fontteja. Näiden avoimen lähdekoodin fonttien käyttöä koskevat asianmukaiset lisenssiehdot, jotka 
ovat luettavissa osoitteessa http://www.adobe.com/go/font_licensing_fi. 

2.2 After Effects Render Engine. Mikäli ohjelmisto sisältää täyden version Adobe After Effects -ohjelmasta, 
käyttäjällä on oikeus asentaa rajoittamaton määrä Render Engine -ohjelmia tietokoneisiin käyttäjän Intranetissä, 
joka sisältää vähintään yhden laitteen, johon on asennettu Adobe After Effects -ohjelman täydellinen versio. 
Käsitteellä ”Render Engine” tarkoitetaan asennettavaa toiminnallista osaa ohjelmistosta, jolla pystytään 
hahmontamaan After Effects -projekteja, mutta jota ei voida käyttää projektien luomiseen tai muuttamiseen ja 
joka ei sisällä täydellistä After Effects -käyttöliittymää. 

2.3 Acrobat. Mikäli ohjelmistoon kuuluu Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite tai joitakin tähän 
ohjelmistoon kuuluvia toimintoja, sovelletaan tätä kohtaa 2.3. 

(a) Ohjelmisto voi sisältää tekniikkaa, jonka avulla käyttäjä voi aktivoida tietyillä ominaisuuksilla varustettuja 
PDF-asiakirjoja käyttämällä ohjelmistoon sijoitettua sähköistä valtuutusta (”avain”). Käyttäjä ei saa ottaa yhteyttä 
tai yrittää ottaa yhteyttä eikä valvoa, tehdä toimintakyvyttömäksi, poistaa, käyttää tai jakaa avainta mihinkään 
tarkoitukseen. 

(b) Digitaaliset sertifikaatit. Digitaalisia sertifikaatteja myöntävät mahdollisesti kolmannen osapuolen 
sertifiointitahot, mukaan lukien Adobe Certified Document Services (CDS) -myyjät ja Adobe Approved Trust List 
-myyjät (AATL) (yhdessä ”sertifiointitahot”), tai ne voivat olla itse allekirjoitettuja. Käyttäjä ja sertifiointitaho ovat 
vastuussa digitaalisten sertifikaattien hankinnasta, käytöstä ja niihin luottamisesta. Käyttäjä on yksin vastuussa 
sertifikaattiin luottamisesta. Ellei sertifiointitaho ole antanut käyttäjälle erillistä takuuta, digitaalisen 
sertifikaatin käyttö on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttäjän on suojattava Adobea kaikilta 
vastuuvelvollisuuksilta, menetyksiltä, toimilta, vahingoilta tai vaatimuksilta (mukaan lukien kaikki kohtuulliset 
kustannukset, kulut ja asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat digitaalisen sertifikaatin tai sertifiointitahon käytöstä tai 
niihin luottamisesta. 

2.4 Adobe Runtime. Jos ohjelmisto sisältää Adobe AIR-, Adobe Flash Player-, Shockwave Player- tai Authorware 
Player -ohjelmiston (yhdessä ”Adobe Runtime”), sovelletaan tätä kohtaa 2.4: 

(a) Adobe Runtimea koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää Adobe Runtime -ohjelmia missään laitteessa, 
joka ei ole PC, eikä käyttää Adobe Runtimea minkään laiteversiokäyttöjärjestelmän tai sisäänrakennetun 
käyttöjärjestelmän kanssa. Epäselvyyksien välttämiseksi käyttäjä ei voi käyttää Adobe Runtimea esimerkiksi 
(1) mobiililaitteissa, digisovittimissa, kämmentietokoneissa, puhelimissa, pelikonsoleissa, televisioissa, DVD-
soittimissa, mediakeskuksissa (muut kuin Windows XP Media Center Edition ja sen seuraajat), sähköisissä 
ilmoitustauluissa tai muissa digitaalisissa ilmoituslaitteissa, verkkolaitteissa (Internet appliance) tai muissa 
Internetiin kytketyissä laitteissa, kämmentietokoneissa, terveydenhuollon laitteissa, pankkiautomaateissa, 
telemaattisissa laitteissa, pelikoneissa, kotiautomaatiojärjestelmissä, kioskeissa, kaukosäädinlaitteissa tai missä 
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tahansa muussa kuluttajaelektroniikkalaitteessa, (2) operaattoripohjaisissa mobiili-, kaapeli- satelliitti- tai 
televisiojärjestelmissä eikä (3) muissa suljetun järjestelmän laitteissa. Lisätietoja Adobe Runtimen lisensoinnista 
on osoitteessa http://www.adobe.com/go/licensing_fi. 

(b) Adobe Runtimen jakelu. Käyttäjä saa jaella Adobe Runtimea ainoastaan täysin integroituna osana 
kehittämäänsä sovellusta, joka on luotu ohjelmistolla, mukaan lukien ohjelmiston mukana tulleet apuohjelmat, 
esimerkiksi osana sovellusta, joka on pakattu toimimaan Apple iOS - tai Android™-käyttöjärjestelmissä. Tästä 
syntyvän tiedoston tai kehittäjän sovelluksen jakelu muissa kuin PC-laitteissa edellyttää, että käyttäjä hankkii 
tiettyjä lisenssejä, jotka saattavat edellyttää ylimääräisten tekijänoikeusmaksujen maksamista. Käyttäjän on itse 
hankittava muiden kuin PC-laitteiden lisenssit ja maksettava asiaankuuluvat tekijänoikeusmaksut. Adobe ei 
myönnä lisenssejä kolmansien osapuolten teknisiin ratkaisuihin, joilla kehittäjäsovelluksia tai syntyviä tiedostoja 
käytetään muissa kuin PC-laitteissa näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta jaella Adobe Runtime -
ohjelmistoa muuten kuin tässä kohdassa nimenomaisesti mainitulla tavalla. 

2.5 Contribute Publishing Services. Contribute Publishing Services -ohjelman mukana toimitetun 
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti käyttäjä ei saa muodostaa yhteyttä Contribute 
Publishing Services -ohjelmaan, ellei käyttäjä ole hankkinut tämän käyttöoikeutta jokaista yksittäistä henkilöä 
kohti, jolla on mahdollisuus muodostaa siihen yhteys. Adoben Contribute-ohjelman kokeiluversiot voidaan 
kuitenkin asentaa ja kytkeä Contribute Publishing Services -ohjelmaan sen mukana toimitetun loppukäyttäjän 
käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. 

2.6 Adobe Presenter. Mikäli ohjelmisto sisältää Adobe Presenter -ohjelman ja jos käyttäjä asentaa Adobe 
Acrobat Connect Add-in -sovelluksen ohjelmiston käytön yhteydessä tai käyttää sitä sen yhteydessä, käyttäjä saa 
asentaa Adobe Acrobat Connect Add-in -sovelluksen vain tietokoneeseen tai käyttää sitä ainoastaan siinä, ei 
mihinkään muuhun laitteeseen eikä muussa kuin PC-laitteessa, mukaan lukien rajoituksetta Internet-päätelaite, 
digisovitin, kämmentietokone, puhelin tai kosketusnäyttölaite. Käyttäjä saa käyttää ohjelmiston osaa, joka on 
sulautettu ohjelmistolla (”Adobe Presenter Run-Time”) luotuun esitykseen, tietoihin tai sisältöön, ainoastaan 
yhdessä esityksen, tietojen tai sisällön kanssa, johon se on sulautettu. Käyttäjä ei saa käyttää ja käyttäjän on 
huolehdittava siitä, ettei kukaan muukaan kyseiseen esitykseen, tietoihin tai sisältöön käyttöoikeuden hankkinut 
käytä Adobe Presenter Run-Timea muutoin kuin kyseiseen esitykseen, tietoihin tai sisältöön sulautettuna. 
Käyttäjä ei saa myöskään muokata Adobe Presenter Run-Time -ohjelmaa, takaisinmallintaa tai purkaa sitä osiin, 
ja käyttäjän on huolehdittava siitä, ettei kukaan muu esitykseen, tietoihin tai sisältöön käyttöoikeuden hankkinut 
muokkaa Adobe Presenter Run-Time -ohjelmaa, takaisinmallinna tai pura sitä osiin. 

2.7 Flash Builder ja LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder -ohjelmaan 
saattaa sisältyä fds.swc-kirjasto. Käyttäjä ei saa käyttää fds.swc:tä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
asiakaspuolen tiedonhallintatoimintojen tuottamiseen ja tulostustiedostona käyttäjän kehittämässä 
ohjelmistossa seuraavien ehtojen mukaisesti: Käyttäjä ei saa (a) käyttää fds.swc:tä ohjelmiston sisältämien 
assosiaatioiden tai offline-toimintojen mahdollistamiseksi eikä (b) sisällyttää fds.swc:tä mihinkään Adobe 
LiveCycle Data Services- tai BlazeDS-ohjelmistoa vastaavaan ohjelmistoon. Mikäli käyttäjä haluaa tehdä joitakin 
edellä mainituista, käyttäjän on hankittava erillinen käyttöoikeus Adobelta. 

2.8 Digital Publishing Suite (”DPS”) ja InDesign. Jos ohjelmisto sisältää tiettyjä komponentteja, jotka on 
suunniteltu toimimaan DPS-palvelujen (”DPS-työpöytätyökalut”) kanssa tai käyttämään niitä, käyttäjä saa 
asentaa ja käyttää DPS-työkaluja vain (a) sisällön katseluohjelmassa esitettävän sisällön luomiseen tai 
tuottamiseen (DPS-käyttöehtojen mukaan tätä sisältöä kutsutaan ”tulosteeksi”), (b) tulosteen arviointiin ja 
testaukseen tai (c) DPS:n käyttämiseen silloin, kun se on käytettävissä. Mikäli tässä kohdassa 2.8 ei 
nimenomaisesti muuta määrätä, käyttäjä ei saa tuoda näyttöön, jakaa, muuttaa tai julkisesti esittää DPS-
työpöytätyökaluja. 

3. Lainkäyttöaluekohtaiset ehdot. 

Tämä kohta koskee tiettyjä lainkäyttöalueita. Jos tämän kohdan ja muiden kohtien määräykset ovat ristiriidassa, 
asianomaiseen lainkäyttöalueeseen sovelletaan tämän kohdan määräyksiä. 
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3.1 Uusi-Seelanti. Sellaisten Uudessa-Seelannissa asuvien kuluttajien osalta, jotka ovat hankkineet ohjelmiston 
henkilökohtaiseen käyttöön tai koti- tai kotitalouskäyttöön (ei yrityskäyttöön), tähän sopimukseen sovelletaan 
Consumer Guarantees Act -lakia. 

3.2 Euroopan talousalue.  

(a) Takuu. Mikäli käyttäjä on hankkinut ohjelmiston Euroopan talousalueella, hänen tavanmukainen 
asuinpaikkansa sijaitsee Euroopan talousalueella ja hän on kuluttaja (eli käyttäjä käyttää ohjelmistoa 
henkilökohtaiseen käyttöön, ei liiketoimintatarkoituksiin), ohjelmiston takuuaika on yhtä pitkä kuin tilauksen 
kesto. Adoben takuuvaatimukseen liittyvä vastuu kokonaisuudessaan sekä käyttäjän ainoa ja yksinomainen 
oikeus vahingonkorvauksiin minkä tahansa takuun perusteella rajoittuvat Adoben valinnan mukaan 
vaihtoehtoisesti joko ohjelmiston tukeen takuuvaatimuksen perusteella, ohjelmiston vaihtamiseen toiseen tai 
Adoben saaman, ohjelmistosta maksetun ja käyttämättömän käyttöoikeusmaksun palauttamiseen, jos tuki tai 
vaihtaminen ei ole mahdollista. Vaikka nämä ehdot koskevat vahingonkorvausvaatimuksia käyttäjän 
ohjelmiston käyttöön liittyen, Adobe on velvollinen korvaamaan suorat, kohtuudella ennakoitavissa olevat 
menetykset, jos Adobe rikkoo tätä sopimusta. Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin 
välttääkseen ja vähentääkseen vahinkojen syntymistä, erityisesti ottamalla ohjelmistosta tai tietokoneen 
tiedoista varmuuskopioita. 

(b) Purkaminen. Mikään näissä ehdoissa mainittu ei rajoita laissa mahdollisesti säädettyjä käyttäjän 
luovuttamattomia oikeuksia ohjelmiston purkamiseen. Jos käyttäjä sijaitsee Euroopan unionin (EU) alueella, 
hänellä voi olla esimerkiksi sovellettavassa laissa säädetty oikeus purkaa ohjelmisto, jos se on välttämätöntä 
ohjelmiston käyttämiseksi toisen sovellusohjelman kanssa ja Adobe ei ole tarjonnut tällaisia tietoja käyttöön. 
Tällöin käyttäjän on ensin pyydettävä Adobelta kirjallisesti yhteensopivuuden varmistamiseksi tarvittavat tiedot. 
Sen lisäksi purkamisen saa suorittaa ainoastaan käyttäjä tai käyttäjän puolesta ohjelmiston käyttöön oikeutettu 
henkilö. Adobella on oikeus määrätä kohtuullisia ehtoja ennen tietojen toimittamista. Käyttäjä saa käyttää 
Adoben toimittamia tai saamiaan tietoja vain tässä kohdassa kuvattuun tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa luovuttaa 
tietoja millekään kolmannelle osapuolelle eikä käyttää tietoja tavalla, joka loukkaa Adoben tekijänoikeuksia tai 
Adoben lisenssinantajien tekijänoikeuksia. 

3.3 Australia. Jos käyttäjä hankkii ohjelmiston Australiasta, seuraavat ehdot ovat voimassa riippumatta näiden 
ehtojen muista kohdista: 

ILMOITUS AUSTRALIASSA ASUVILLE KULUTTAJILLE: 

Tuotteisiimme sisältyy takuu, jota ei voi jättää pois Australian kuluttajansuojalain mukaan. Käyttäjällä on 
oikeus saada uusi versio tai takaisinmaksu suurten vikojen tapauksessa sekä korvaus kohtuullisesti 
ennakoitavasta menetyksestä tai vahingosta. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia tuotteiden korjaamista 
tai vaihtamista, jos niiden laatu ei ole hyväksyttävä eikä kyseessä ole suuri vika. 

4. Huomautus Yhdysvaltojen hallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille. 

Yhdysvaltojen hallituksen hankintojen kannalta ohjelmisto on kaupallinen tuote FAR-säädöksen osan 12.212 
määritysten mukaisesti ja sitä koskevat rajoitetut oikeudet soveltuvin osin FAR-säädöksen osan 52.227-19 
Commercial Computer Software – Restricted Rights ja DFARS-säädöksen osan 227.7202 Rights in Commercial 
Computer Software or Commercial Computer Software Documentation ja niitä seuraavien myöhempien 
säädösten määritysten mukaisesti. Yhdysvaltain valtionhallinnolla on oikeus käyttää, muokata, julkaista 
uudelleen, suorittaa, esittää tai paljastaa ohjelmistoa ainoastaan näissä ehdoissa kuvattujen käyttöoikeuksien ja -
rajoitusten mukaisesti. 

5. Kolmansien osapuolten ilmoitukset. 

5.1 Kolmansien osapuolten ohjelmistot. Ohjelmisto voi sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistoja, joihin 
sovelletaan osoitteessa http://www.adobe.com/go/thirdparty_fi olevia lisäehtoja. 

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


5.2 AVC-JAKELU. Seuraava ilmoitus koskee AVC-tuonti- ja -vientitoiminnon sisältävää ohjelmistoa: TÄHÄN 
TUOTTEESEEN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS AVC PATENT PORTFOLIO -KÄYTTÖOIKEUDEN NOJALLA 
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN, EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN (a) VIDEON AVC-STANDARDIN 
MUKAISEKSI KOODAAMISEKSI (”AVC-VIDEO”) JA/TAI (b) SELLAISEN AVC-VIDEON KOODIN PURKAMISEKSI, 
JONKA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISTA EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTANUT KULUTTAJA 
JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUDEN NOJALLA OIKEUS 
TOIMITTAA AVC-VIDEOITA. MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ 
MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN. LISÄTIETOA SAA MPEG LA L.L.C:LTÄ OSOITTEESTA 
http://www.adobe.com/go/mpegla_fi. 

5.3 MPEG-2-JAKELU. Seuraava ilmoitus koskee MPEG-2-tuonti- ja -vientitoiminnon sisältävää ohjelmistoa: 
TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖ MUUHUN KUIN KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN MILLÄ 
TAHANSA TAVALLA, JOSSA NOUDATETAAN MPEG-2-STANDARDIA VIDEOTIEDON KOODAUKSEEN 
PAKATTUA MEDIAA VARTEN, ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY ILMAN KÄYTTÖOIKEUTTA, JONKA 
MYÖNTÄMINEN PERUSTUU MPEG-2-PATENTTIPORTFOLIOON SISÄLTYVIIN SOVELTUVIIN PATENTTEIHIN, JA 
JOKA ON SAATAVILLA OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 
80206. 

6. Sovellusalustaa koskevat ehdot. 

6.1 Apple. Jos ohjelmisto on ladattu Apple iTunes Application Storesta, käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, 
että Applella ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota ohjelmistolle huolto- tai tukipalveluja. Jos ohjelmisto ei 
noudata sovellettavaa takuuta, käyttäjä voi ilmoittaa asiasta Applelle, ja Apple palauttaa ohjelmistosta maksetun 
ostohinnan käyttäjälle, ja soveltuvien lakien sallimassa määrin Applella ei ole mitään muuta ohjelmistoa 
koskevaa takuuvelvollisuutta. 

6.2 Microsoft. Jos ohjelmisto on ladattu Windows Phone Apps + Game Storesta, käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, 
että Microsoftilla, laitevalmistajilla ja verkko-operaattoreilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota 
ohjelmistolle huolto- tai tukipalveluja. 
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