
Programvaruvillkor för Adobes allmänna användningsvillkor 

Senast uppdaterad den 1 juni 2015. Ersätter versionen från den 7 april 2015 i sin helhet. 

Dessa programvarulicensvillkor reglerar din användning av den programvara som ingår som en del av tjänsterna 
(t.ex. om du använder Creative Cloud-program via Creative Cloud-medlemskap). Dessa villkor utgör en del av 
Adobes allmänna användningsvillkor (gemensamt ”allmänna villkor”). Nyckelbegrepp som inte definieras här 
har den innebörd som anges i de allmänna villkoren. Programvaran säljs inte, utan licensieras, och då endast i 
enlighet med dessa villkor. Om du har ingått ett annat avtal med oss om någon specifik programvara gäller det 
avtalets villkor i fall då det strider mot dessa villkor.  

1. Användning av programvara. 

1.1 Prenumerationsbaserad programvarulicens. 

Om vi tillhandahåller programvaran som en del av din prenumeration på tjänsterna beviljar vi, under 
förutsättning att du följer dessa villkor, dig en icke-exklusiv licens att installera och använda programvaran 
(a) i regionen, (b) så länge din prenumeration är giltig och (c) i enlighet med dessa villkor och tillhörande 
dokumentation som medföljer programvaran. Med ”regionen” avses hela världen med undantag för länder som 
är underkastade handelsembargo av USA och länder där du är förbjuden att använda programvaran eller 
tjänsterna. Du kan aktivera programvaran på upp till 2 enheter (eller virtuella datorer) samtidigt, om dessa 
aktiveringar är kopplade till samma Adobe-ID för samma person, såvida inget annat anges på 
http://www.adobe.com/go/activation_se. Emellertid får du inte använda programvaran på dessa enheter 
samtidigt. 

1.2 Enhetsbaserad programvarulicens. Om du har köpt en programvarulicens som bygger på antal enheter eller 
virtuella datorer (t.ex. om du har köpt Creative Cloud för utbildning), så gäller avsnitt 1.2 nedan. 

(a) Licens. Förutsatt att du följer dessa villkor och respekterar licensens omfattning så som denna uppges i den 
dokumentation som medföljer programvaran beviljar vi dig en icke-exklusiv licens att installera och använda 
programvaran (1) i regionen, (2) under den tid som licensen gäller, (3) inom ramen för licensens omfattning och 
(4) i enlighet med dessa villkor och den dokumentation som medföljer programvaran. 

(b) Distribution från en Server. Om det är tillåtet enligt ett licensavtalsdokument mellan oss och dig får du 
kopiera en bild av programvaran till en filserver i ditt intranät för att ladda ned och installera programvaran på 
datorer inom samma intranät. Med ”intranät” avses ett privat datornätverk som används av dig och de anställda 
och uppdragstagare som du har godkänt. Ett intranät inkluderar inte delar av Internet, nätgemenskaper som är 
öppna för leverantörer eller för allmänheten (medlemskaps- eller prenumerationsbaserade grupper, föreningar 
eller liknande organisationer). 

1.3 Allmän licens. Om programvaran tillhandahålls som en del av tjänsterna utan begränsningar gällande 
prenumeration eller antal enheter beviljar vi, under förutsättning att du följer dessa villkor, dig en icke-exklusiv 
licens att installera och använda programvaran (a) i regionen, (b) i syfte att få tillgång till och använda tjänsterna 
och (c) i enlighet med dessa villkor och den dokumentation som medföljer programvaran. 

1.4 Programvaruutvecklingskit. Om programvaran innehåller ett programvaruutvecklingskit (”SDK”) som inte 
hänvisar till ett separat licensavtal får du använda detta SDK för att utveckla program som samverkar med 
programvaran (”utvecklarprogram”). SDK:et kan omfatta källkoden för implementeringsexempel 
(”exempelkod”), runtime-komponenter eller bibliotek som kan ingå i utvecklarprogrammet för att säkerställa 
korrekt samverkan med programvaran. Du får endast använda SDK:et för intern utveckling av utvecklarprogram 
och endast omdistribuera exempelkoden, runtimes och bibliotek som ingår i SDK:et i den utsträckning som 
behövs för att korrekt implementera det i utvecklarprogrammet. Du ska ersätta oss för förlust, skador, anspråk 
eller stämning, inklusive ombudskostnader, som uppkommer på grund av eller är ett resultat av ett 
utvecklarprogram eller din användning av SDK:et. Om det finns ett separat licensavtal för ett SDK har det avtalet 
företräde framför detta avsnitt. 
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1.5 Begränsningar och krav. 

(a) Upphovsrättsmeddelanden. Om du gör tillåtna kopior av programvaran måste du se till att dessa märks med 
samma upphovsrättsmeddelanden och andra äganderättsliga meddelanden som finns på eller i programvaran. 

(b) Begränsningar. Om det inte tillåts i dessa villkor får du inte: 

(1) ändra, portera, anpassa eller översätta programvaran; 

(2) bakåtkompilera, dekompilera, plocka isär eller på annat sätt försöka utvinna källkoden till programvaran; 

(3) använda eller erbjuda användning av programvaran på dataserviceföretagsbasis; 

(4) vara värd för eller streama programvaran eller tillåta någon att få tillgång till programvaran via internet eller 
på annat sätt fjärransluta till programvaran; 

(5) (i) kringgå tekniska åtgärder som reglerar åtkomsten till programvaran eller (ii) utveckla, distribuera eller 
tillsammans med programvaran använda produkter som kringgår de tekniska åtgärderna; 

(6) hyra ut, leasa, sälja, underlicensiera, överföra eller överlåta dina rättigheter till programvaran, eller godkänna 
att hela eller någon del av programvaran kopieras till en annan användares enhet. Om du köper Creative Cloud 
för team eller Creative Cloud för utbildning (angiven användare) får du tilldela platser enligt gällande 
dokumentation; 

(7) använda programvaran för förfaranden som inte initierats av en enskild användare (t.ex. automatisk 
serverbehandling). 

1.6 Region. Om du köper fler än en programvarulicens får du inte installera eller distribuera programvaran 
utanför det land där du köpte licensen, om inte annat tillåts i det volymlicensieringsprogram som du har avtalat 
med oss. Om du bor i det Europeiska ekonomiska området, avser ordet ”land” Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Vi kan säga upp den licens som beviljas häri eller frysa din prenumeration på eller tillgång till 
Creative Cloud om vi fastställer att du använder programvaran eller tjänsterna i strid mot detta avsnitt. 

1.7 Aktivering. 

Programvaran kan kräva att du vidtar vissa åtgärder för att aktivera din programvara eller validera din 
prenumeration. Underlåtenhet att aktivera eller registrera programvaran, validera en prenumeration eller ett 
medlemskap, eller vårt fastställande att programvaran används på ett bedrägligt eller otillåtet sätt, kan leda till 
nedsatt funktionalitet, icke-fungerande programvara eller till uppsägning eller frysning av prenumerationen. 

1.8 Uppdateringar. 

Programvaran kan då och då automatiskt hämta och installera uppdateringar från Adobe. De här 
uppdateringarna kan bestå av problemfixar, nya funktioner eller nya versioner. Du samtycker till att ta emot 
sådana uppdateringar från Adobe som en del av din användning av programvaran. 

2. Villkor för specifik programvara. 

Detta avsnitt gäller för specifik programvara och specifika komponenter. Om detta avsnitt står i konflikt med 
andra avsnitt, är det detta avsnitt som styr när det gäller den aktuella programvaran eller de aktuella 
komponenterna. 

2.1 Teckensnittsprogramvara. Om programvaran omfattar teckensnittsprogramvara (förutom teckensnitt 
tillgängliga under Typekit, som regleras av dess ytterligare villkor: 

(a) Du får ge ett tryckeri eller annat dataserviceföretag tillgång till de teckensnitt du har använt för en särskild fil, 
och dataserviceföretaget får använda teckensnitten för att behandla sin fil, under förutsättning att 
dataserviceföretaget innehar en giltig licens att använda den särskilda teckensnittsprogramvaran. 
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(b) Du får bädda in kopior av teckensnittsprogramvaran i dess elektroniska dokument i syfte att skriva ut, visa 
och redigera dokumentet. Ingen annan rätt till lagring eller inbäddning underförstås eller tillåts enligt 
denna licens. 

(c) Som ett undantag till ovanstående följer de teckensnitt som visas på 
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_se med programvaran endast för drift av programvarans 
användargränssnitt och inte för att tas med i några utdatafiler. Teckensnitten som visas i listan licensieras inte 
enligt detta avsnitt 2.1. Du får inte kopiera, flytta, aktivera eller använda, eller låta ett 
teckensnittshanteringsverktyg kopiera, flytta, aktivera eller använda teckensnitten i listan i eller med någon 
programvara, något program eller någon fil, utöver programvaran. 

(d) Teckensnitt med öppen källa. Några teckensnitt som distribueras av Adobe tillsammans med programvaran 
kan vara teckensnitt med öppen källa. Din användning av dessa teckensnitt med öppen källkod regleras av 
tillämpliga licensvillkor som finns tillgängliga på http://www.adobe.com/go/font_licensing_se. 

2.2 Renderingsmotorn i After Effects. Om programvaran inkluderar den fullständiga versionen av Adobe After 
Effects får kunden installera ett obegränsat antal renderingsmotorer på datorer i sitt intranät som innefattar minst 
en dator på vilken den fullständiga versionen av Adobe After Effects är installerad. Med begreppet 
”renderingsmotor” avses en installerbar del av programvaran som möjliggör att After Effects-projekt återges, 
men som inte kan användas för att skapa eller ändra projekt och som inte inkluderar det kompletta 
användargränssnittet för After Effects. 

2.3 Acrobat. Om programvaran inkluderar Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite eller vissa funktioner 
i ovannämnda programvaror gäller detta avsnitt 2.3. 

(a) Programvaran kan inkludera teknik som gör det möjligt för dig att aktivera PDF-dokument med vissa 
funktioner genom att använda ett digitalt ID som finns i programvaran (en ”nyckel”). Du får inte ta fram, försöka 
ta fram, kontrollera, inaktivera, avlägsna, använda eller distribuera nyckeln för något ändamål. 

(b) Digitala certifikat. Digitala certifikat utfärdas av tredjepartscertifikatutfärdare, inklusive Adobe Certified 
Document Services-leverantörer (CDS-leverantörer) och Adobe Approved Trust List-leverantörer (gemensamt 
”certifikatutfärdare”), eller kan självsigneras. Du och certifikatutfärdaren ansvarar för inköp av, användning av 
och tillit till digitala certifikat. Du bär ensam ansvaret för att avgöra om det går att lita på ett certifikat. Om inte 
certifikatutfärdaren har gett en separat skriftlig garanti sker din användning av digitala certifikat helt på egen 
risk. Du ska ersätta Adobe för allt ansvar och alla förluster, stämningar, skador eller anspråk (inklusive alla 
skäliga utgifter, kostnader och ombudskostnader) som härrör från eller relaterar till din användning av eller tillit 
till digitala certifikat eller certifikatutfärdare. 

2.4 Adobe Runtime. Om programvaran innehåller Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player eller 
Authorware Player (gemensamt ”Adobe Runtime”), gäller detta avsnitt 2.4: 

(a) Adobe Runtime-begränsningar. Du får inte använda Adobe Runtimes på en icke-PC-enhet eller med någon 
inbäddad version eller enhetsversion av ett operativsystem. För att undanröja eventuella missförstånd illustrerar 
vi med följande exempel (som endast är exempel): Du får inte använda Adobe Runtimes på 1) mobilenheter, 
digitalboxar, handhållna enheter, telefoner, spelkonsoler, tv-apparater, dvd-spelare, mediacenter (med undantag 
för Windows XP Media Center Edition och efterföljare), elektroniska anslagstavlor eller andra digitala anslag, 
internet-enheter eller andra internetanslutna enheter, handdatorer (PDA), medicinska enheter, bankomater, 
telematikenheter, spelmaskiner, hemautomatiseringssystem, kiosker, fjärrkontroller eller andra 
konsumentelektronikprodukter, 2) operatörsbaserade mobilsystem eller kabel-, satellit- eller televisionssystem 
eller 3) andra slutna systemenheter. Ytterligare information om licensiering av Adobe Runtimes finns på 
http://www.adobe.com/go/licensing_se. 

(b) Distribution av Adobe Runtime. Du får endast distribuera Adobe Runtime som en fullständigt integrerad del 
av ett utvecklarprogram som skapats med hjälp av programvaran, inklusive verktygen som levererats 
tillsammans med programvaran, till exempel som en del av ett program som paketerats för att köras på 
operativsystemen Apple iOS eller Android™. Distribution av den resulterande utdatafilen eller det resulterande 
utvecklarprogrammet på en icke-PC-enhet kräver att du skaffar licenser som kan vara föremål för ytterligare 
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royalties. Det är ditt eget ansvar att skaffa licenser för icke-PC-enheter och att betala tillämpliga royalties; vi 
beviljar inga licenser för teknik som tillhör tredje part för att du ska kunna köra utvecklarprogram eller utdatafiler 
på icke-PC-enheter i enlighet med dessa villkor. Utöver vad som uttryckligen anges i detta avsnitt, får du inte 
distribuera Adobe Runtime. 

2.5 Contribute Publishing Services. Med förbehåll för innehållet i slutanvändarlicensavtalet som följer med 
programvaran Contribute Publishing Services, får du inte ansluta till programvaran Contribute Publishing 
Services om du inte har köpt en licens för varje person som kan komma att ansluta till programvaran Contribute 
Publishing Services. Det är emellertid tillåtet att installera och ansluta till programvaran Contribute Publishing 
Services med en provversion av programvaran Adobe Contribute i enlighet med slutanvändarlicensavtalet för 
Contribute Publishing Services. 

2.6 Adobe Presenter. Om programvaran innefattar Adobe Presenter och om du installerar och använder 
tilläggsprogrammet Adobe Connect i samband med användningen av programvaran, får du inte installera eller 
använda tilläggsprogrammet Adobe Connect på något annat än en dator, och du får inte installera eller använda 
Adobe-tilläggsprogrammet på någon icke-PC-enhet, inklusive men inte begränsat till webbprogram, 
digitalboxar, handhållna enheter, telefoner eller surfplattor. Vidare får den del av programvaran som är inbäddad 
i en presentation eller i information eller material som skapats och genererats med programvaran (”Adobe 
Presenter Run-Time”) endast användas tillsammans med den presentation, den information eller det material 
där den är inbäddad. Du får inte använda, och måste se till att ingen licenstagare till presentationen, 
informationen eller materialet använder, Adobe Presenter Run-Time på annat sätt än inbäddat i sådan 
presentation, sådan information eller sådant material. Dessutom får du inte, och måste se till att alla licenstagare 
till presentationen, informationen eller materialet avhåller sig från att, ändra, bakåtkompilera eller plocka isär 
Adobe Presenter Run-Time. 

2.7 Flash Builder med LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder kan innefatta 
fds.swc-biblioteket. Du får använda fds.swc endast för att tillhandahålla datahanteringsfunktioner på klientsidan 
och som en utdatafil i programvara som du utvecklar, med följande förbehåll: Du får inte (a) använda fds.swc för 
att aktivera associeringar eller offlinefunktioner inom programvara eller (b) införliva fds.swc i en programvara 
som liknar Adobe LiveCycle Data Services eller BlazeDS. Om du vill göra något av ovanstående måste du begära 
en separat licens från oss. 

2.8 Digital Publishing Suite (”DPS”) och InDesign. Om programvaran innehåller vissa komponenter som 
utformats för att fungera tillsammans med eller komma åt DPS-tjänsterna (”DPS Desktop Tools”), så får du 
endast installera och använda DPS Desktop Tools för att (a) skapa eller producera innehåll för visning i Content 
Viewer (enligt definition i användarvillkoren för DPS; innehållet kallas ”utdata”), (b) utvärdera och testa utdata 
eller (c) komma åt och använda DPS där det är tillgängligt. Utöver vad som uttryckligen tillåts i detta avsnitt 2.8, 
får du inte visa, distribuera, ändra eller offentligt spela upp DPS Desktop Tools. 

3. Jurisdiktionsspecifika villkor. 

Detta avsnitt gäller specifika jurisdiktioner. Om detta avsnitt står i konflikt med andra avsnitt, är det detta avsnitt 
som styr när det gäller den aktuella jurisdiktionen. 

3.1 Nya Zeeland. För konsumenter i Nya Zeeland som anskaffar programvaran för personligt bruk, privat bruk 
eller hemmabruk (ej i affärssyfte) gäller att detta avtal är underkastat lagen Consumer Guarantees Act. 

3.2 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

(a) Garanti. Om du har anskaffat programvaran inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), normalt 
är bosatt inom EES och är konsument (dvs. din användning av programvaran är för personligt bruk, ej i 
affärssyfte) är din garantiperiod avseende programvaran densamma som varaktigheten för din prenumeration. 
Vårt hela ansvar vad gäller eventuella garantianspråk, och din enda och exklusiva kompensation enligt någon 
garanti, begränsas till antingen, efter vårt gottfinnande, support för vår programvara baserat på garantianspråket, 
byte av programvaran, eller, om support eller byte inte är praktiskt genomförbart, återbetalning av förbetald och 
oanvänd prenumerationsavgift i proportion till specifik programvara. Dessa villkor gäller för eventuella 



skadeståndsanspråk som du gör gällande din användning av programvaran, men vi har, om vi bryter mot detta 
avtal, ansvar för direkta förluster som rimligen kan förutses. Du bör vidta alla rimliga åtgärder för att undvika och 
begränsa skador, i synnerhet genom att säkerhetskopiera programvaran och data. 

(b) Dekompilering. Ingenting i dessa villkor begränsar någon icke-åsidosättbar rätt att dekompilera 
programvaran som du kan ha enligt lagen. Om du till exempel befinner dig inom Europeiska unionen (EU) kan 
du ha rätt enligt gällande lag att dekompilera programvaran, om det är nödvändigt att göra detta för att 
programvaran ska kunna fungera i kombination med en annan programvara och vi inte har gjort denna 
information tillgänglig. Under dessa omständigheter måste du först skriftligen be oss att lämna den information 
som behövs för att programvarorna ska kunna göras kompatibla. Dessutom får dekompileringen endast utföras 
av dig eller någon som får använda programvaran för din räkning. Vi har rätt att kräva att du uppfyller rimliga 
villkor före tillhandahållandet av informationen. Du får endast använda den information som vi tillhandahåller, 
eller som du skaffar, för det ändamål som beskrivs under denna punkt. Du får inte avslöja informationen för 
tredje part eller använda informationen på ett sätt som kränker vår upphovsrätt eller en av våra licensgivares 
upphovsrätt. 

3.3 Australien. Om du anskaffar programvaran i Australien gäller följande bestämmelse, oavsett om något i 
dessa villkor motsäger den: 

MEDDELANDE TILL KUNDER I AUSTRALIEN: 

Med våra varor följer en garanti som inte kan undantas enligt australiensisk konsumentlagstiftning. 
Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid allvarliga fel samt kompensation för eventuella övriga 
rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har även rätt att få varorna reparerade eller ersatta om 
varorna inte är av godtagbar kvalitet och felet inte är ett allvarligt fel. 

4. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning. 

När det gäller upphandlingar inom amerikansk förvaltning räknas programvara som kommersiell 
datorprogramvara enligt definitionen i FAR 12.212 och omfattas av begränsade rättigheter i enlighet med 
definitionen i FAR avsnitt 52.227-19 ”Commercial Computer Software - Restricted Rights” och DFARS 227.7202 
”Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation”, i tillämplig 
omfattning, samt eventuella efterträdande förordningar. Amerikansk förvaltnings användning, modifiering, 
återgivningsfrigöring, körning, uppvisning eller utlämnande av programvaran måste ske i enlighet med de 
licensrättigheter och -begränsningar som beskrivs i dessa villkor. 

5. Tredjepartsmeddelanden. 

5.1 Programvara från tredje part. Programvaran kan innehålla programvara från tredje part som omfattas av 
ytterligare villkor och bestämmelser, tillgängliga på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se. 

5.2 AVC-DISTRIBUTION. Följande meddelande gäller för programvara som innehåller funktionalitet för AVC-
import och -export: DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT AVC:S PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR 
KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA ANVÄNDNING FÖR ATT (a) KODA VIDEO I ENLIGHET MED 
AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (b) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT 
SOM HAR VARIT INBLANDAD I EN PERSONLIG, ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER INFÖRSKAFFATS 
FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR EN LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. LICENS BEVILJAS 
INTE, OCH ANSES INTE HELLER VARA UNDERFÖRSTÅDD, FÖR ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE 
INFORMATION KAN INHÄMTAS FRÅN MPEG LA, L.L.C., SE http://www.adobe.com/go/mpegla_se. 

5.3 MPEG-2-DISTRIBUTION. Följande meddelande gäller för programvara som innehåller funktioner för 
MPEG2-import och -export: ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM KONSUMENTENS PERSONLIGA 
ANVÄNDNING I ENLIGHET MED MPEG2-STANDARDEN FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR 
PAKETERAD MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS ENLIGT GÄLLANDE PATENT I 
PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG2, OCH DENNA LICENS ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C. 
250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206, USA. 
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6. Villkor för programvaruplattform. 

6.1 Apple. Om programvaran har hämtats från Apple iTunes Application Store bekräftar och samtycker du till att 
Apple inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster för programvaran. 
Om programvaran inte överensstämmer med en gällande garanti kan du meddela Apple, och Apple återbetalar 
då inköpspriset för programvaran till dig. I så stor utsträckning lagen tillåter det avsäger sig Apple allt annat 
garantiansvar avseende programvaran. 

6.2 Microsoft. Om programvaran har hämtats från Windows Phone Apps + Game Store bekräftar och samtycker 
du till att varken Microsoft, enhetstillverkare eller nätverksoperatörer har någon som helst skyldighet att 
tillhandahålla underhåll eller supporttjänster för programvaran. 

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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	(a) Licens. Förutsatt att du följer dessa villkor och respekterar licensens omfattning så som denna uppges i den dokumentation som medföljer programvaran beviljar vi dig en icke-exklusiv licens att installera och använda programvaran (1) i regionen, (...
	(b) Distribution från en Server. Om det är tillåtet enligt ett licensavtalsdokument mellan oss och dig får du kopiera en bild av programvaran till en filserver i ditt intranät för att ladda ned och installera programvaran på datorer inom samma intranä...
	1.3 Allmän licens. Om programvaran tillhandahålls som en del av tjänsterna utan begränsningar gällande prenumeration eller antal enheter beviljar vi, under förutsättning att du följer dessa villkor, dig en icke-exklusiv licens att installera och använ...
	1.4 Programvaruutvecklingskit. Om programvaran innehåller ett programvaruutvecklingskit (”SDK”) som inte hänvisar till ett separat licensavtal får du använda detta SDK för att utveckla program som samverkar med programvaran (”utvecklarprogram”). SDK:e...
	1.5 Begränsningar och krav.
	(a) Upphovsrättsmeddelanden. Om du gör tillåtna kopior av programvaran måste du se till att dessa märks med samma upphovsrättsmeddelanden och andra äganderättsliga meddelanden som finns på eller i programvaran.
	(b) Begränsningar. Om det inte tillåts i dessa villkor får du inte:
	(1) ändra, portera, anpassa eller översätta programvaran;
	(2) bakåtkompilera, dekompilera, plocka isär eller på annat sätt försöka utvinna källkoden till programvaran;
	(3) använda eller erbjuda användning av programvaran på dataserviceföretagsbasis;
	(4) vara värd för eller streama programvaran eller tillåta någon att få tillgång till programvaran via internet eller på annat sätt fjärransluta till programvaran;
	(5) (i) kringgå tekniska åtgärder som reglerar åtkomsten till programvaran eller (ii) utveckla, distribuera eller tillsammans med programvaran använda produkter som kringgår de tekniska åtgärderna;
	(6) hyra ut, leasa, sälja, underlicensiera, överföra eller överlåta dina rättigheter till programvaran, eller godkänna att hela eller någon del av programvaran kopieras till en annan användares enhet. Om du köper Creative Cloud för team eller Creative...
	(7) använda programvaran för förfaranden som inte initierats av en enskild användare (t.ex. automatisk serverbehandling).
	1.6 Region. Om du köper fler än en programvarulicens får du inte installera eller distribuera programvaran utanför det land där du köpte licensen, om inte annat tillåts i det volymlicensieringsprogram som du har avtalat med oss. Om du bor i det Europe...
	1.7 Aktivering.
	Programvaran kan kräva att du vidtar vissa åtgärder för att aktivera din programvara eller validera din prenumeration. Underlåtenhet att aktivera eller registrera programvaran, validera en prenumeration eller ett medlemskap, eller vårt fastställande a...
	1.8 Uppdateringar.
	Programvaran kan då och då automatiskt hämta och installera uppdateringar från Adobe. De här uppdateringarna kan bestå av problemfixar, nya funktioner eller nya versioner. Du samtycker till att ta emot sådana uppdateringar från Adobe som en del av din...

	2. Villkor för specifik programvara.
	Detta avsnitt gäller för specifik programvara och specifika komponenter. Om detta avsnitt står i konflikt med andra avsnitt, är det detta avsnitt som styr när det gäller den aktuella programvaran eller de aktuella komponenterna.
	2.1 Teckensnittsprogramvara. Om programvaran omfattar teckensnittsprogramvara (förutom teckensnitt tillgängliga under Typekit, som regleras av dess ytterligare villkor:
	(a) Du får ge ett tryckeri eller annat dataserviceföretag tillgång till de teckensnitt du har använt för en särskild fil, och dataserviceföretaget får använda teckensnitten för att behandla sin fil, under förutsättning att dataserviceföretaget innehar...
	(b) Du får bädda in kopior av teckensnittsprogramvaran i dess elektroniska dokument i syfte att skriva ut, visa och redigera dokumentet. Ingen annan rätt till lagring eller inbäddning underförstås eller tillåts enligt denna licens.
	(c) Som ett undantag till ovanstående följer de teckensnitt som visas på http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_se med programvaran endast för drift av programvarans användargränssnitt och inte för att tas med i några utdatafiler. Teckensnitten som ...
	(d) Teckensnitt med öppen källa. Några teckensnitt som distribueras av Adobe tillsammans med programvaran kan vara teckensnitt med öppen källa. Din användning av dessa teckensnitt med öppen källkod regleras av tillämpliga licensvillkor som finns tillg...
	2.2 Renderingsmotorn i After Effects. Om programvaran inkluderar den fullständiga versionen av Adobe After Effects får kunden installera ett obegränsat antal renderingsmotorer på datorer i sitt intranät som innefattar minst en dator på vilken den full...
	2.3 Acrobat. Om programvaran inkluderar Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite eller vissa funktioner i ovannämnda programvaror gäller detta avsnitt 2.3.
	(a) Programvaran kan inkludera teknik som gör det möjligt för dig att aktivera PDF-dokument med vissa funktioner genom att använda ett digitalt ID som finns i programvaran (en ”nyckel”). Du får inte ta fram, försöka ta fram, kontrollera, inaktivera, a...
	(b) Digitala certifikat. Digitala certifikat utfärdas av tredjepartscertifikatutfärdare, inklusive Adobe Certified Document Services-leverantörer (CDS-leverantörer) och Adobe Approved Trust List-leverantörer (gemensamt ”certifikatutfärdare”), eller ka...
	2.4 Adobe Runtime. Om programvaran innehåller Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player eller Authorware Player (gemensamt ”Adobe Runtime”), gäller detta avsnitt 2.4:
	(a) Adobe Runtime-begränsningar. Du får inte använda Adobe Runtimes på en icke-PC-enhet eller med någon inbäddad version eller enhetsversion av ett operativsystem. För att undanröja eventuella missförstånd illustrerar vi med följande exempel (som enda...
	(b) Distribution av Adobe Runtime. Du får endast distribuera Adobe Runtime som en fullständigt integrerad del av ett utvecklarprogram som skapats med hjälp av programvaran, inklusive verktygen som levererats tillsammans med programvaran, till exempel ...
	2.5 Contribute Publishing Services. Med förbehåll för innehållet i slutanvändarlicensavtalet som följer med programvaran Contribute Publishing Services, får du inte ansluta till programvaran Contribute Publishing Services om du inte har köpt en licens...
	2.6 Adobe Presenter. Om programvaran innefattar Adobe Presenter och om du installerar och använder tilläggsprogrammet Adobe Connect i samband med användningen av programvaran, får du inte installera eller använda tilläggsprogrammet Adobe Connect på nå...
	2.7 Flash Builder med LiveCycle Data Services Data Management Library. Adobe Flash Builder kan innefatta fds.swc-biblioteket. Du får använda fds.swc endast för att tillhandahålla datahanteringsfunktioner på klientsidan och som en utdatafil i programva...
	2.8 Digital Publishing Suite (”DPS”) och InDesign. Om programvaran innehåller vissa komponenter som utformats för att fungera tillsammans med eller komma åt DPS-tjänsterna (”DPS Desktop Tools”), så får du endast installera och använda DPS Desktop Tool...

	3. Jurisdiktionsspecifika villkor.
	Detta avsnitt gäller specifika jurisdiktioner. Om detta avsnitt står i konflikt med andra avsnitt, är det detta avsnitt som styr när det gäller den aktuella jurisdiktionen.
	3.1 Nya Zeeland. För konsumenter i Nya Zeeland som anskaffar programvaran för personligt bruk, privat bruk eller hemmabruk (ej i affärssyfte) gäller att detta avtal är underkastat lagen Consumer Guarantees Act.
	3.2 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
	(a) Garanti. Om du har anskaffat programvaran inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), normalt är bosatt inom EES och är konsument (dvs. din användning av programvaran är för personligt bruk, ej i affärssyfte) är din garantiperiod avseende p...
	(b) Dekompilering. Ingenting i dessa villkor begränsar någon icke-åsidosättbar rätt att dekompilera programvaran som du kan ha enligt lagen. Om du till exempel befinner dig inom Europeiska unionen (EU) kan du ha rätt enligt gällande lag att dekompiler...
	3.3 Australien. Om du anskaffar programvaran i Australien gäller följande bestämmelse, oavsett om något i dessa villkor motsäger den:
	MEDDELANDE TILL KUNDER I AUSTRALIEN:
	Med våra varor följer en garanti som inte kan undantas enligt australiensisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid allvarliga fel samt kompensation för eventuella övriga rimligen förutsebara förluster eller skador....

	4. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning.
	När det gäller upphandlingar inom amerikansk förvaltning räknas programvara som kommersiell datorprogramvara enligt definitionen i FAR 12.212 och omfattas av begränsade rättigheter i enlighet med definitionen i FAR avsnitt 52.227-19 ”Commercial Comput...

	5. Tredjepartsmeddelanden.
	5.1 Programvara från tredje part. Programvaran kan innehålla programvara från tredje part som omfattas av ytterligare villkor och bestämmelser, tillgängliga på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se.
	5.2 AVC-DISTRIBUTION. Följande meddelande gäller för programvara som innehåller funktionalitet för AVC-import och -export: DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT AVC:S PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA ANVÄNDNING FÖR ATT (...
	5.3 MPEG-2-DISTRIBUTION. Följande meddelande gäller för programvara som innehåller funktioner för MPEG2-import och -export: ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM KONSUMENTENS PERSONLIGA ANVÄNDNING I ENLIGHET MED MPEG2-STANDARDEN FÖR KODNING AV VIDEOINF...

	6. Villkor för programvaruplattform.
	6.1 Apple. Om programvaran har hämtats från Apple iTunes Application Store bekräftar och samtycker du till att Apple inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster för programvaran. Om programvaran inte överenss...
	6.2 Microsoft. Om programvaran har hämtats från Windows Phone Apps + Game Store bekräftar och samtycker du till att varken Microsoft, enhetstillverkare eller nätverksoperatörer har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhåll eller supportt...


