
Programvarevilkår til Adobes generelle brukervilkår 

Sist oppdatert 1. juni 2015. Erstatter versjonen datert 7. april 2015 i sin helhet. 

Disse Programvarelisensvilkårene styrer din bruk av Programvaren som er inkludert som en del av Tjenestene 
(for eksempel hvis du bruker Creative Cloud-appene gjennom Creative Cloud-medlemskapet ditt). Disse 
vilkårene er innlemmet i Adobe generelle brukervilkår (samlet kalt «Generelle vilkår»). Begreper skrevet med 
stor forbokstav som ikke defineres her, har samme betydning som begrepene som defineres i Generelle vilkår. 
Programvaren er lisensiert, ikke solgt, kun i overensstemmelse med disse vilkårene. Dersom du har inngått en 
annen avtale med oss om en spesifikk programvare, styrer vilkårene i den andre avtalen ved eventuelle 
konflikter med disse vilkårene.  

1. Bruk av Programvare. 

1.1 Abonnementsbasert programvarelisens. 

Dersom vi leverer Programvaren til deg som en del av ditt abonnement for å bruke Tjenestene, forutsatt at du 
overholder disse vilkårene, gir vi deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke Programvaren: (a) i gitt 
Territorium, (b) så lenge abonnementet er gyldig, og (c) i samsvar med disse vilkårene og tilhørende 
dokumentasjon som medfølger Programvaren. «Territorium» betyr globalt, men utelukker eventuelle land som 
USA har en embargo mot, og land der det ikke er tillatt å bruke Programvaren eller Tjenestene. Du kan aktivere 
Programvaren på opptil to (2) enheter (eller virtuelle maskiner) om gangen hvis disse aktiveringene er knyttet til 
samme Adobe-ID for samme person, med mindre noe annet angis på http://www.adobe.com/go/activation_no. 
Du kan imidlertid ikke bruke Programvaren på disse enhetene samtidig. 

1.2 Enhetsbasert programvarelisens. Hvis du har kjøpt en Programvarelisens basert på antall enheter eller 
virtuelle maskiner (for eksempel hvis du har kjøpt Creative Cloud for utdanning), skal denne delen 1.2 gjelde: 

(a) Lisens. Forutsatt at du overholder disse vilkårene og lisensomfanget som er spesifisert i dokumentasjonen 
som medfølger Programvaren, gir vi deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke Programvaren: (1) i gitt 
Territorium, (2) i lisensens varighet, (3) innenfor lisensomfanget, og (4) i samsvar med disse vilkårene og 
tilhørende dokumentasjon som medfølger Programvaren. 

(b) Distribusjon fra en server. Hvis det tillates i et lisensdokument mellom oss og deg, kan du kopiere en 
avbildning av Programvaren på en datamaskinfilserver i på ditt Intranett, i den hensikt å laste ned og installere 
Programvaren på datamaskiner i det samme Intranettet. «Intranett» betyr et privateid nettverk av datamaskiner 
som du og dine autoriserte ansatte og underleverandører kan få tilgang til. Intranett omfatter ikke Internett, 
nettverkssamfunn som er åpne for leverandører eller tjenesteleverandører, eller nettverkssamfunn som er åpne 
for allmennheten (for eksempel grupper, foreninger eller lignende organisasjoner som er drevet av medlemskap 
eller abonnement). 

1.3 Generell lisens. Hvis Programvaren leveres som en del av Tjenestene uten restriksjoner på abonnement eller 
antall enheter, vil vi, forutsatt at du overholder disse vilkårene, gi deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og 
bruke Programvaren (a) i gitt territorium, (b) i den hensikt å bruke og å få tilgang til Tjenestene, og (c) i samsvar 
med disse vilkårene og tilknyttet dokumentasjon som medfølger Programvaren. 

1.4 Programvareutviklingsett. Hvis Programvaren har et programvareutviklingssett («SDK») som ikke refererer 
til en separat lisensavtale, kan du bruke dette SDK til å utvikle programmer som fungerer sammen med 
Programvaren («Utviklerprogram»). SDK kan inkludere kildekoden til implementeringseksempler 
(«Eksempelkode»), kjørekomponenter eller biblioteker som kan inkluderes i Utviklerprogrammet for å sikre 
riktig kompatibilitet med Programvaren. Du kan kun bruke SDK til intern utvikling av Utviklerprogrammer, og du 
kan bare videreformidle Eksempelkoden, kjøretider og biblioteker inkludert i SDK, i den grad det er nødvendig 
for å implementere SDK i Utviklerprogrammet. Du skal holde oss skadesløs for eventuelle tap, skader, krav eller 
søksmål, inkludert advokatutgifter i forbindelse med eller som følge av eventuelle Utviklerprogram eller din bruk 
av SDK. En eventuell separat lisensavtale for et SDK erstatter dette avsnitttet. 
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1.5 Begrensninger og krav. 

(a) Rettighetserklæringer. Du må påse at alle godkjente kopier du lager av Programvaren, inneholder de 
samme erklæringene om opphavsrett og eierskap som finnes på og i Programvaren. 

(b) Begrensninger. Med mindre det er tillatt i disse vilkårene, skal du ikke: 

(1) modifisere, overføre, tilpasse eller oversette Programvaren; 

(2) foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere, eller på annen måte forsøke å avsløre kildekoden til 
Programvaren; 

(3) bruke eller tilby Programvaren på servicebyråbasis; 

(4) være vert for eller streame Programvaren eller gi noen tilgang til Programvaren via Internett eller på annen 
ekstern måte; 

(5) (i) omgå teknologiske tiltak som skal kontrollere tilgangen til Programvaren, eller (ii) utvikle, distribuere eller 
bruke produkter som omgår teknologiske tiltak, sammen med Programvaren; 

(6) leie, lease, selge, viderelisensiere, tildele eller overføre rettighetene i Programvaren eller godkjenne noen del 
av Programvaren for kopiering til en annens enhet. Hvis du kjøper Creative Cloud for team eller Creative Cloud 
for utdanning (navngitt bruker), kan du tildele plasser i den gjeldende dokumentasjonen; 

(7) bruke programvaren for operasjoner som ikke er igangsatt av en person (f.eks. automatisert 
serverbehandling). 

1.6 Territorium. Hvis du kjøper mer enn én Programvarelisens, må du ikke installere eller bruke Programvaren 
utenfor landet der du kjøpte lisensen, med mindre annet er tillatt under volumlisensieringsprogrammet som du 
har inngått med oss. Hvis du bor i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, betyr «landet» hele EØS-
området. Vi kan avslutte lisensen gitt i dette dokumentet eller innstille Creative Cloud-abonnementet eller 
tilgangen til Tjenestene dersom vi fastslår at du bruker Programvaren eller Tjenestene i strid med dette avsnittet. 

1.7 Aktivering. 

Programvaren kan kreve at du følger en viss fremgangsmåte for å aktivere Programvaren eller validere 
abonnementet. Unnlatelse av å aktivere eller registrere Programvaren, validere abonnementet, eller påvisning 
fra Adobe om uredelig eller uautorisert bruk av Programvaren kan resultere i redusert funksjon, at Programvaren 
blir satt ut av funksjon, eller oppsigelse eller suspendering av abonnementet. 

1.8 Oppdateringer. 

Programvaren kan automatisk laste ned og installere oppdateringer fra Adobe fra tid til annen. Disse 
oppdateringene kan være forbedringer av programfeil, nye funksjoner eller nye versjoner. Du samtykker i å 
motta slike oppdateringer fra Adobe som en del av din bruk av programvaren. 

2. Spesifikke programvarevilkår. 

Dette avsnittet gjelder bestemte Programvarer og komponenter. Hvis det oppstår en konflikt mellom dette 
avsnittet og andre avsnitt, gjelder dette avsnittet i forbindelse med den relevante Programvaren eller de 
relevante komponentene. 

2.1 Fontprogramvare. Hvis Programvaren har fontprogramvare (unntatt fonter som er tilgjengelig under 
Typekit, som er underlagt Tilleggsvilkår): 

(a) Du kan ta med fontene du har brukt i en spesiell fil, til et kommersielt trykkeri eller annet tjenestebyrå, og 
disse tjenestebyråene kan bruke fontene til å behandle filen din, forutsatt at tjenestebyrået har en gyldig lisens til 
å bruke den aktuelle skriftprogramvaren. 
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(b) Du kan integrere kopier av fontprogramvaren i elektroniske dokumenter for å skrive ut, vise og redigere 
dokumentet. Ingen andre integreringsrettigheter er underforstått eller tillatt i henhold til denne lisensen. 

(c) Som et unntak til det ovennevnte er fontene som er oppført på http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_no, 
inkludert i Programvaren bare for drift av Programvarens brukergrensesnitt og ikke for inkludering i noen 
utdatafiler. De oppførte fontene er ikke lisensiert under dette avsnittet 2.1. Du skal ikke kopiere, flytte, aktivere 
eller bruke, eller tillate at et fontbehandlingsverktøy skal kopiere, flytte, aktivere eller bruke de oppførte fontene 
i eller med eventuelle andre programapplikasjoner, programmer eller filer enn Programvaren. 

(d) Fonter med åpne kildekoder. Enkelte av fontene som distribueres av Adobe sammen med Programvaren, 
kan være fonter med åpne kildekoder. Din bruk av disse fontene med åpen kildekode styres av gjeldende 
lisensbetingelser, som du kan lese på http://www.adobe.com/go/font_licensing_no. 

2.2 After Effects Render Engine. Hvis Programvaren inkluderer en fullversjon av Adobes After Effects, kan du 
installere et ubegrenset antall Render Engines på datamaskiner innenfor ditt Intranett som omfatter minst én 
enhet der fullversjonen av Adobe After Effects-programvaren er installert. Uttrykket «Render Engine» betyr en 
del av Programvaren som kan installeres, og som gjør at After Effects-prosjekter kan gjengis, men som ikke kan 
bli brukt til å opprette eller modifisere prosjekter, og som ikke inkluderer det komplette After Effects-
brukergrensesnittet. 

2.3 Acrobat. Hvis Programvaren inkluderer Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite eller visse funksjoner i 
denne programvaren, gjelder dette avsnittet 2.3. 

(a) Programvaren kan inneholde teknologi som tillater deg å tillegge PDF-dokumenter visse funksjoner gjennom 
bruk av en digital fullmakt som ligger i Programvaren («Nøkkel»). Du må ikke skaffe tilgang til, prøve å få 
tilgang til, kontrollere, deaktivere, fjerne, bruke eller distribuere Nøkkelen til noe formål. 

(b) Digitale sertifikater. Digitale sertifikater kan utstedes av tredjeparts sertifikatmyndigheter, inkludert 
leverandører av Adobe Certified Document Services, leverandører av Adobe Approved Trust List (samlet kalt 
«Sertifikatmyndigheter»), eller kan være selvsignerte. Du og Sertifikatmyndigheten er ansvarlig for kjøp, bruk 
og tillit til digitale sertifikater. Du er eneansvarlig for å vurdere om du vil stole på et sertifikat. Med mindre det 
foreligger en separat, skriftlig garanti til deg fra en Sertifikatmyndighet, bruker du digitale sertifikater på 
egen risiko. Du samtykker i å holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningsansvar og alle tap, søksmål, skader 
eller krav (inkludert alle utgifter, kostnader og advokathonorarer innenfor rimelighetens grenser) som følge av 
eller relatert til din bruk av eller tillit til eventuelle digitale sertifikater eller Sertifikatmyndigheter. 

2.4 Adobe Runtime. Hvis Programvaren inkluderer Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player eller 
Authorware Player (samlet kalt «Adobe Runtime»), gjelder dette avsnittet 2.4: 

(a) Adobe Runtime-begrensninger. Du må ikke bruke Adobe Runtime-moduler på annet enn PC-enheter eller 
med en innebygd versjon eller enhetsversjon av noe som helst operativsystem. For å unngå tvil, og kun som 
eksempler, kan du ikke bruke Adobe Runtime-moduler på (1) mobilenheter, digitalbokser (STB), håndholdte 
enheter, telefoner, spillkonsoller, TV-er, DVD-spillere, mediesentre (unntatt Windows XP Media Center Edition 
og dets etterfølgere), elektroniske oppslagstavler eller annen digital skilting, Internett-hjelpemidler eller andre 
innretninger tilknyttet Internett, PDA-er, medisinske innretninger, minibanker, telematiske innretninger, 
spillmaskiner, hjemmeautomasjonssystemer, kiosker, fjernstyringsenheter eller andre elektroniske artikler rettet 
mot forbruker; (2) operatørbaserte mobil-, kabel-, satellitt- eller TV-systemer; eller (3) andre innretninger med 
lukkede systemer. Ytterligere informasjon om lisensiering av Adobe Runtime-moduler er tilgjengelig på 
http://www.adobe.com/go/licensing_no. 

(b) Distribusjon av Adobe Runtime. Du kan ikke distribuere Adobe Runtime, unntatt som en fullt integrert del 
av en utviklers program som opprettes ved hjelp av Programvaren, inkludert verktøy som leveres med 
Programvaren, for eksempel som del av et program som er laget for å kjøre på operativsystemene Apple iOS 
eller Android™. Distribusjon av resulterende utdatafil eller utviklerprogram på en enhet annet enn en PC krever at 
du anskaffer lisenser, som kan være underlagt ytterligere honorar. Det er ditt eneansvar å anskaffe lisenser for 
enheter annet enn PC-er og betale gjeldende honorarer. Vi gir ingen lisens for eventuelle tredjepartsteknologier 
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for å kjøre utviklerprogrammer eller utdatafiler på enheter annet enn PC-er under disse vilkårene. Med unntak 
av slik det uttrykkelig angis i dette avsnittet, kan du ikke distribuere Adobe Runtime. 

2.5 Contribute Publishing Services. Med de presiseringer som følger av lisensavtalen for sluttbrukere av 
Contribute Publishing Services som følger med slik Programvare, kan du ikke koble til eller opp mot Contribute 
Publishing Services-programvaren. Dette gjelder ikke dersom du har kjøpt en lisens til å koble til Contribute 
Publishing Services-programvaren for hver enkelt som kan koble seg til Contribute Publishing Services-
programvaren. Prøveversjoner av programvaren Adobe Contribute kan imidlertid installeres og kobles til 
Contribute Publishing Services-programvaren i tråd med lisensavtalen for sluttbrukere av Contribute Publishing 
Services-programvaren. 

2.6 Adobe Presenter. Hvis Programvaren inneholder Adobe Presenter og du installerer eller bruker Adobe 
Connect-tillegget i forbindelse med bruk av Programvaren, må du ikke installere eller bruke Adobe Connect-
tillegget på noe annet enn en datamaskin, og du må ikke installere eller bruke Adobe-tillegget på et produkt 
annet enn en PC, inkludert, men ikke begrenset til Internett-hjelpemidler, digitalbokser, håndholdte enheter, 
telefoner eller nettbrett. I tillegg kan du bare bruke den delen av Programvaren som er lagt inn i en presentasjon, 
informasjon eller innhold som er laget og utviklet ved bruk av Programvaren («Adobe Presenter Run-Time»), 
sammen med presentasjonen, informasjonen eller innholdet hvor delen er integrert. Du kan ikke bruke Adobe 
Presenter Run-Time på annet vis enn som en del av presentasjonen, informasjonen eller innholdet, og du må 
hindre at lisenstakere til slike presentasjoner, informasjon eller innhold bruker den på slikt vis. I tillegg må du 
ikke modifisere, foreta omvendt utvikling av eller demontere Adobe Presenter Run-Time, og du må hindre at 
andre lisenstakere til presentasjonene, informasjonen eller innholdet foretar slike handlinger. 

2.7 Flash Builder med LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder kan omfatte 
fds.swc-biblioteket. Du må ikke bruke fds.swc til noe annet formål enn å tilby databehandlingsfunksjonalitet på 
klientsiden og som utdatafil i programvare du utvikler, på betingelse av det følgende: Du kan ikke (a) bruke 
fds.swc til å aktivere sammenslutninger eller funksjonalitet i frakoblet modus i programvare, eller (b) innlemme 
fds.swc i programvarer som ligner Adobe LiveCycle Data Services eller BlazeDS. Hvis du vil gjøre noe av det som 
er nevnt ovenfor, må du be om en egen lisens fra oss. 

2.8 Digital Publishing Suite («DPS») og InDesign. Hvis Programvaren inneholder bestemte komponenter 
konstruert for å fungere sammen med eller få tilgang til DPS-tjenester («DPS Desktop Tools»), må du kun 
installere og bruke DPS Desktop Tools til å (a) opprette eller produsere innholdet som skal vises i en Content 
Viewer (som definert i brukervilkårene for DPS; innhold som omtales som «Utdata»); (b) evaluere og teste 
utdata; eller (c) hvis tilgjengelig, få tilgang til og bruke DPS. Unntatt som uttrykkelig tillatt i dette avsnitt 2.8, må 
du ikke vise, distribuere, endre eller offentlig bruke DPS skrivebordsverktøy. 

3. Jurisdiksjonsspesifikke vilkår. 

Dette avsnittet gjelder bestemte jurisdiksjoner. Hvis det oppstår en konflikt mellom dette avsnittet og andre 
avsnitter, gjelder dette avsnittet i forbindelse med den relevante jurisdiksjonen. 

3.1 New Zealand. For forbrukere i New Zealand som anskaffer Programvaren til personlig bruk eller til bruk i 
hjemmet (ikke til bedriftsbruk), er denne avtalen underlagt New Zealands Consumer Guarantees Act. 

3.2 EØS-området.  

(a) Garanti. Dersom du anskaffet Programvaren innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EØS), du vanligvis bor i EØS-området, og du er en forbruker (det vil si at du bruker Programvaren for personlige, 
ikke-forretningsmessige formål), er garantiperioden for Programvaren den samme som varigheten av 
abonnementet. Vårt fulle ansvar knyttet til eventuelle garantikrav og ditt eneste rettsmiddel fra garantien vil 
være begrenset til enten, etter vårt skjønn, støtte av vår Programvare basert på garantikravet, utskifting av 
Programvaren, eller, hvis støtte eller utskifting ikke er mulig, refusjon av forhåndsbetalt og ubrukt 
abonnementsavgift forhold til den aktuelle Programvaren. Videre gjelder disse vilkårene krav om erstatning av 
skader som du fremsetter som følge av bruk av Programvaren, men vi vil likevel ikke holdes ansvarlig for direkte 
tap som er rimelig forutsigbare i tilfelle mislighold av avtalen fra vår side. Du må iverksette alle rimelige tiltak for 



å unngå og redusere skadeomfang, spesielt ved å lage sikkerhetskopier av Programvaren og dens 
datamaskindata. 

(b) Dekompilering. Ikke noe av det som er inkludert i disse vilkårene, begrenser en eventuell ikke-fraskrivbar 
rett du kan ha til å dekompilere Programvaren du anvender under gjeldende lov. Hvis du for eksempel befinner 
deg i Den europeiske union (EU), kan det hende du har rett til å dekompilere Programvaren under gjeldende lov, 
hvis dette er nødvendig for å oppnå kompatibilitet med annen programvare, og vi ikke har gjort denne 
informasjonen tilgjengelig. Hvis dette er tilfelle, må du først be oss skriftlig om informasjonen som er nødvendig 
for å oppnå denne kompatibiliteten. I tillegg kan dekompilering bare utføres av deg eller noen som kan bruke 
Programvaren på dine vegne. Vi har rett til å pålegge deg rimelige betingelser før vi oppgir informasjonen. Du 
kan bruke informasjonen vi oppgir eller du innhenter, bare til formålet som er beskrevet i dette avsnittet. Du kan 
ikke gi disse opplysningene til noen tredjepart eller bruke informasjonen på en måte som krenker vår 
opphavsrett eller opphavsretten til en av våre lisensgivere. 

3.3 Australia. Dersom du anskaffer Programvaren i Australia, skal følgende forskrifter gjelde, til tross for 
eventuelle motsigelser i disse vilkårene: 

MERKNAD TIL FORBRUKERE I AUSTRALIA: 

Våre varer leveres med garantier som ikke kan unntas under Forbrukerloven i Australia. Du har krav på 
erstatning eller refusjon for store feil og kompensasjon for eventuelle andre påregnelige tap eller skader 
innenfor rimelighetens grenser. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene 
ikke er av akseptabel kvalitet, og feilen ikke kan betegnes som en stor feil. 

4. Meddelelse til amerikanske myndigheter som sluttbrukere. 

Når det gjelder innkjøp utført av styresmaktene i USA, er Programvaren en kommersiell programvare for 
datamaskiner, som definert i FAR 12.212, og underlagt begrensede rettigheter, som definert i FAR, avsnitt 
52.227-19, «Commercial Computer Software - Restricted Rights», og DFARS 227.7202, «Rights in Commercial 
Computer Software or Commercial Computer Software Documentation», etter behov og eventuelle 
etterfølgende forskrifter. All bruk, endring, reprodusert utgivelse, fremføring, visning eller utlevering av 
Programvaren av styresmaktene i USA, må være i samsvar med lisensrettighetene og begrensningene beskrevet 
i disse vilkårene. 

5. Tredjeparts merknader. 

5.1 Tredjepartsprogramvare. Programvaren kan inneholde tredjepartsprogramvare, underlagt ytterligere vilkår 
og betingelser, tilgjengelig på http://www.adobe.com/go/thirdparty_no. 

5.2 AVC-DISTRIBUSJON. Følgende merknad gjelder programvare som inneholder funksjonalitet for AVC-import 
og -eksport: DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG, 
IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER TIL Å (a) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN 
(«AVC VIDEO») OG/ELLER (b) DEKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER I SAMMENHENG 
MED PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE SKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED 
LISENS TIL Å LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LISENS ER INNVILGET ELLER ANTYDET TIL ANNEN BRUK. DU FINNER 
FLERE OPPLYSNINGER FRA MPEG LA, L.L.C. PÅ http://www.adobe.com/go/mpegla_no. 

5.3 MPEG-2-DISTRIBUSJON. Følgende merknad gjelder programvare som inneholder funksjonalitet for MPEG 
2-import og -eksport: BRUK AV DETTE PRODUKTET TIL ANNET ENN PERSONLIG BRUK PÅ MÅTER SOM 
SAMSVARER MED MPEG 2-STANDARDEN FOR KODING AV VIDEOINFORMASJON FOR PAKKET MEDIA, ER 
UTTRYKKELIG FORBUDT UTEN LISENS UNDER GJELDENDE PATENTER I MPEG 2-PATENTPORTEFØLJEN, OG 
EN SLIK LISENS ER TILGJENGELIG FRA MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 
80206, USA. 
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6. Betingelser for programplattform. 

6.1 Apple. Hvis Programvaren er lastet ned fra Apple iTunes Application Store, erkjenner og samtykker du i at 
Apple ikke har noen plikt til å levere noen vedlikeholds- eller støttetjenester for Programvaren. I den grad at 
Programvaren ikke er i samsvar med en gjeldende garanti, kan du varsle Apple, og Apple gir deg refusjon av 
innkjøpsprisen for Programvaren; og at, til det maksimale omfanget som er tillatt ved lov, Apple skal ikke ha 
noen andre garantiforpliktelser med hensyn til Programvaren. 

6.2 Microsoft. Hvis Programvaren er lastet ned fra Windows Phone Apps + Game Store, erkjenner og samtykker 
du i at Microsoft, enhetsprodusenter og nettverksoperatører ikke har noen plikt til å levere noen vedlikeholds- 
eller støttetjenester for Programvaren. 

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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	(b) Distribusjon fra en server. Hvis det tillates i et lisensdokument mellom oss og deg, kan du kopiere en avbildning av Programvaren på en datamaskinfilserver i på ditt Intranett, i den hensikt å laste ned og installere Programvaren på datamaskiner i...
	1.3 Generell lisens. Hvis Programvaren leveres som en del av Tjenestene uten restriksjoner på abonnement eller antall enheter, vil vi, forutsatt at du overholder disse vilkårene, gi deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke Programvaren (...
	1.4 Programvareutviklingsett. Hvis Programvaren har et programvareutviklingssett («SDK») som ikke refererer til en separat lisensavtale, kan du bruke dette SDK til å utvikle programmer som fungerer sammen med Programvaren («Utviklerprogram»). SDK kan ...
	1.5 Begrensninger og krav.
	(a) Rettighetserklæringer. Du må påse at alle godkjente kopier du lager av Programvaren, inneholder de samme erklæringene om opphavsrett og eierskap som finnes på og i Programvaren.
	(b) Begrensninger. Med mindre det er tillatt i disse vilkårene, skal du ikke:
	(1) modifisere, overføre, tilpasse eller oversette Programvaren;
	(2) foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere, eller på annen måte forsøke å avsløre kildekoden til Programvaren;
	(3) bruke eller tilby Programvaren på servicebyråbasis;
	(4) være vert for eller streame Programvaren eller gi noen tilgang til Programvaren via Internett eller på annen ekstern måte;
	(5) (i) omgå teknologiske tiltak som skal kontrollere tilgangen til Programvaren, eller (ii) utvikle, distribuere eller bruke produkter som omgår teknologiske tiltak, sammen med Programvaren;
	(6) leie, lease, selge, viderelisensiere, tildele eller overføre rettighetene i Programvaren eller godkjenne noen del av Programvaren for kopiering til en annens enhet. Hvis du kjøper Creative Cloud for team eller Creative Cloud for utdanning (navngit...
	(7) bruke programvaren for operasjoner som ikke er igangsatt av en person (f.eks. automatisert serverbehandling).
	1.6 Territorium. Hvis du kjøper mer enn én Programvarelisens, må du ikke installere eller bruke Programvaren utenfor landet der du kjøpte lisensen, med mindre annet er tillatt under volumlisensieringsprogrammet som du har inngått med oss. Hvis du bor ...
	1.7 Aktivering.
	Programvaren kan kreve at du følger en viss fremgangsmåte for å aktivere Programvaren eller validere abonnementet. Unnlatelse av å aktivere eller registrere Programvaren, validere abonnementet, eller påvisning fra Adobe om uredelig eller uautorisert b...
	1.8 Oppdateringer.
	Programvaren kan automatisk laste ned og installere oppdateringer fra Adobe fra tid til annen. Disse oppdateringene kan være forbedringer av programfeil, nye funksjoner eller nye versjoner. Du samtykker i å motta slike oppdateringer fra Adobe som en d...

	2. Spesifikke programvarevilkår.
	Dette avsnittet gjelder bestemte Programvarer og komponenter. Hvis det oppstår en konflikt mellom dette avsnittet og andre avsnitt, gjelder dette avsnittet i forbindelse med den relevante Programvaren eller de relevante komponentene.
	2.1 Fontprogramvare. Hvis Programvaren har fontprogramvare (unntatt fonter som er tilgjengelig under Typekit, som er underlagt Tilleggsvilkår):
	(a) Du kan ta med fontene du har brukt i en spesiell fil, til et kommersielt trykkeri eller annet tjenestebyrå, og disse tjenestebyråene kan bruke fontene til å behandle filen din, forutsatt at tjenestebyrået har en gyldig lisens til å bruke den aktue...
	(b) Du kan integrere kopier av fontprogramvaren i elektroniske dokumenter for å skrive ut, vise og redigere dokumentet. Ingen andre integreringsrettigheter er underforstått eller tillatt i henhold til denne lisensen.
	(c) Som et unntak til det ovennevnte er fontene som er oppført på http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_no, inkludert i Programvaren bare for drift av Programvarens brukergrensesnitt og ikke for inkludering i noen utdatafiler. De oppførte fontene e...
	(d) Fonter med åpne kildekoder. Enkelte av fontene som distribueres av Adobe sammen med Programvaren, kan være fonter med åpne kildekoder. Din bruk av disse fontene med åpen kildekode styres av gjeldende lisensbetingelser, som du kan lese på http://ww...
	2.2 After Effects Render Engine. Hvis Programvaren inkluderer en fullversjon av Adobes After Effects, kan du installere et ubegrenset antall Render Engines på datamaskiner innenfor ditt Intranett som omfatter minst én enhet der fullversjonen av Adobe ...
	2.3 Acrobat. Hvis Programvaren inkluderer Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite eller visse funksjoner i denne programvaren, gjelder dette avsnittet 2.3.
	(a) Programvaren kan inneholde teknologi som tillater deg å tillegge PDF-dokumenter visse funksjoner gjennom bruk av en digital fullmakt som ligger i Programvaren («Nøkkel»). Du må ikke skaffe tilgang til, prøve å få tilgang til, kontrollere, deaktive...
	(b) Digitale sertifikater. Digitale sertifikater kan utstedes av tredjeparts sertifikatmyndigheter, inkludert leverandører av Adobe Certified Document Services, leverandører av Adobe Approved Trust List (samlet kalt «Sertifikatmyndigheter»), eller kan...
	2.4 Adobe Runtime. Hvis Programvaren inkluderer Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player eller Authorware Player (samlet kalt «Adobe Runtime»), gjelder dette avsnittet 2.4:
	(a) Adobe Runtime-begrensninger. Du må ikke bruke Adobe Runtime-moduler på annet enn PC-enheter eller med en innebygd versjon eller enhetsversjon av noe som helst operativsystem. For å unngå tvil, og kun som eksempler, kan du ikke bruke Adobe Runtime-...
	(b) Distribusjon av Adobe Runtime. Du kan ikke distribuere Adobe Runtime, unntatt som en fullt integrert del av en utviklers program som opprettes ved hjelp av Programvaren, inkludert verktøy som leveres med Programvaren, for eksempel som del av et pr...
	2.5 Contribute Publishing Services. Med de presiseringer som følger av lisensavtalen for sluttbrukere av Contribute Publishing Services som følger med slik Programvare, kan du ikke koble til eller opp mot Contribute Publishing Services-programvaren. D...
	2.6 Adobe Presenter. Hvis Programvaren inneholder Adobe Presenter og du installerer eller bruker Adobe Connect-tillegget i forbindelse med bruk av Programvaren, må du ikke installere eller bruke Adobe Connect-tillegget på noe annet enn en datamaskin, ...
	2.7 Flash Builder med LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder kan omfatte fds.swc-biblioteket. Du må ikke bruke fds.swc til noe annet formål enn å tilby databehandlingsfunksjonalitet på klientsiden og som utdatafil i progr...
	2.8 Digital Publishing Suite («DPS») og InDesign. Hvis Programvaren inneholder bestemte komponenter konstruert for å fungere sammen med eller få tilgang til DPS-tjenester («DPS Desktop Tools»), må du kun installere og bruke DPS Desktop Tools til å (a)...

	3. Jurisdiksjonsspesifikke vilkår.
	Dette avsnittet gjelder bestemte jurisdiksjoner. Hvis det oppstår en konflikt mellom dette avsnittet og andre avsnitter, gjelder dette avsnittet i forbindelse med den relevante jurisdiksjonen.
	3.1 New Zealand. For forbrukere i New Zealand som anskaffer Programvaren til personlig bruk eller til bruk i hjemmet (ikke til bedriftsbruk), er denne avtalen underlagt New Zealands Consumer Guarantees Act.
	3.2 EØS-området.
	(a) Garanti. Dersom du anskaffet Programvaren innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), du vanligvis bor i EØS-området, og du er en forbruker (det vil si at du bruker Programvaren for personlige, ikke-forretningsmessige formål), er g...
	(b) Dekompilering. Ikke noe av det som er inkludert i disse vilkårene, begrenser en eventuell ikke-fraskrivbar rett du kan ha til å dekompilere Programvaren du anvender under gjeldende lov. Hvis du for eksempel befinner deg i Den europeiske union (EU)...
	3.3 Australia. Dersom du anskaffer Programvaren i Australia, skal følgende forskrifter gjelde, til tross for eventuelle motsigelser i disse vilkårene:
	MERKNAD TIL FORBRUKERE I AUSTRALIA:
	Våre varer leveres med garantier som ikke kan unntas under Forbrukerloven i Australia. Du har krav på erstatning eller refusjon for store feil og kompensasjon for eventuelle andre påregnelige tap eller skader innenfor rimelighetens grenser. Du har ogs...

	4. Meddelelse til amerikanske myndigheter som sluttbrukere.
	Når det gjelder innkjøp utført av styresmaktene i USA, er Programvaren en kommersiell programvare for datamaskiner, som definert i FAR 12.212, og underlagt begrensede rettigheter, som definert i FAR, avsnitt 52.227-19, «Commercial Computer Software - ...

	5. Tredjeparts merknader.
	5.1 Tredjepartsprogramvare. Programvaren kan inneholde tredjepartsprogramvare, underlagt ytterligere vilkår og betingelser, tilgjengelig på http://www.adobe.com/go/thirdparty_no.
	5.2 AVC-DISTRIBUSJON. Følgende merknad gjelder programvare som inneholder funksjonalitet for AVC-import og -eksport: DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER TIL Å (a) KODE V...
	5.3 MPEG-2-DISTRIBUSJON. Følgende merknad gjelder programvare som inneholder funksjonalitet for MPEG 2-import og -eksport: BRUK AV DETTE PRODUKTET TIL ANNET ENN PERSONLIG BRUK PÅ MÅTER SOM SAMSVARER MED MPEG 2-STANDARDEN FOR KODING AV VIDEOINFORMASJON...

	6. Betingelser for programplattform.
	6.1 Apple. Hvis Programvaren er lastet ned fra Apple iTunes Application Store, erkjenner og samtykker du i at Apple ikke har noen plikt til å levere noen vedlikeholds- eller støttetjenester for Programvaren. I den grad at Programvaren ikke er i samsva...
	6.2 Microsoft. Hvis Programvaren er lastet ned fra Windows Phone Apps + Game Store, erkjenner og samtykker du i at Microsoft, enhetsprodusenter og nettverksoperatører ikke har noen plikt til å levere noen vedlikeholds- eller støttetjenester for Progra...


