
Споразумение за услугите Typekit 

Последна преработка: 2 ноември 2016 г. Изцяло замества предишната версия. 

Като използвате услугата Typekit или като инсталирате която и да е част от софтуера на Услугата, Вие се 
съгласявате с правилата и условията, представени по-долу. Моля, прочетете ги внимателно. 

Таблица за преглед 
Сравнение на абонаментни планове Индивидуален план Бизнес план Корпоративен план 
Базови условия ● ● ● 
Допълнително споразумение за ниво 
на услуга (СНУ) 

 ● ● 

Освобождаване от отговорност   ● 

1. Дефиниции. 

Термините с главни букви, използвани в тези Допълнителни условия, имат значението, както е дефинирано 
по-долу. Термините с главни букви, които не са дефинирани по друг начин, имат същото значение, както са 
дефинирани в Общите условия, поместени на www.adobe.com/go/terms_bg. 

1.1 „Акаунт“ означава акаунтът (включително всеки идентификатор на Adobe (Adobe ID) и потребителски 
профил), който Вие създавате, когато се регистрирате за пръв път за Услугата, включително всички уникални 
ключове или идентификатори, които Adobe Ви предоставя или използва по друг начин, за да Ви асоциира 
с Вашия акаунт. 

1.2 „Adobe“, „Ние“ или „Нас“ означава Adobe Systems Incorporated, корпорация от Делауер, с адрес 
345 Park Avenue, San Jose, California 95110, ако това споразумение е регистрирано, докато сте в САЩ, Канада или 
Мексико; в противен случай, понятието означава Adobe Systems Software Ireland Limited, 4‑6 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ирландия. 

1.3 „Агенция“ означава физическо лице или търговска фирма, която предоставя услуги за уеб и графичен дизайн, 
реклама, маркетинг или подобни услуги на своите собствени потребители или клиенти и които услуги включват 
създаване и/или поддържане на Публикувана медия. 

1.4 „Компютър“ означава виртуално или физическо устройство за съхранение или обработка на данни, като 
например сървъри, настолни компютри, преносими компютри, мобилни устройства, свързани с интернет 
устройства и хардуерни продукти. Когато устройството съдържа повече от една виртуална среда (включително 
виртуални машини и виртуални процесори), всяка виртуална среда ще се счита за отделен Компютър. 

1.5 „Съдържание на клиента“ означава шрифтовете или семействата шрифтове („съдържание“ в смисъла, в който 
терминът е използван в Общите условия за Използване на Adobe), отделно лицензирани от Вас директно от трета 
страна с цел Вие да ги Използвате чрез Услугата в съответствие с настоящото Споразумение. 

1.6 „Производна(ни) работа(и)“ означава двоични данни, базирани на или получени от Лицензираното 
съдържание (включително всяка част от Лицензирания софтуер) във всяка форма, в която тези двоични данни 
могат да се преработят, преобразуват или адаптират, включително, но не само, двоични данни във всякакъв 
формат, в който може да се преобразува Лицензираното съдържание. 

1.7 „Документация“ означава обяснителни писмени материали и файлове и/или друга документация за 
потребителя, която придружава Лицензираното съдържание или е публикувана, направена достъпна или 
предоставена Ви по друг начин от Adobe във връзка с Вашето Използване на Услугата. 

1.8 „Комплект“ означава компютърен, уеб или съвместим с друг носител софтуерен пакет, създаден от Вас 
посредством Услугата, съдържащ Вашите предпочитани настройки, избори на Лицензирани шрифтове и формати, 
таблици със стилове и друг софтуерен код, заедно с всеки JavaScript, който може да Ви е доставен чрез Услугата, 
за да завършите и идентифицирате всеки Комплект и съответен издател и да управлявате и следите 
Използването на Лицензирани шрифтове във връзка с Публикувана медия. 
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1.9 „Лицензодател(и)“ означава третата страна, която лицензира за Adobe кое да е Лицензирано съдържание, 
което Adobe Ви предоставя за Използване. 

1.10 „Лицензирано съдържание“ означава Лицензираните шрифтове, Шрифтовете от Marketplace, Лицензирания 
софтуер и Услугата, Интерфейсите на Услугата и маркерите на Интерфейс на Услугата. 

1.11 „Лицензирани шрифтове“ означава шрифтовете или семействата шрифтове, които Adobe лицензира на Вас 
за Използване чрез Услугата по силата на настоящите Допълнителни условия. 

1.12 „Лицензиран софтуер“ означава Услугата и целия софтуер, който е доставен с настоящото Споразумение, 
включително, но не само софтуерни файлове, съдържащи Лицензираните шрифтове, Шрифтовете от Marketplace 
и всякакви скриптове, логика на скриптове или друг код, който е използван в Услугата или комплектуван 
с Typekit Sync, или вграден в експортирани файлови формати (и всякакви Актуализации и Надграждания или 
Документация, отнасящи се до всяко от гореспоменатите), които Adobe Ви предоставя чрез Услугата, за да Ви 
разреши достъп и получаване на Лицензираното съдържание. 

1.13 „Шрифтове от Marketplace“ означава шрифтовете или семействата шрифтове, които Adobe или 
Лицензодателят(ите) лицензират за Вас чрез Услугата за Използване от Ваша страна, които са обект на общите 
условия на лиценза на Adobe или на собствения лиценз на Лицензодателя за краен потребител. 

1.14 „Заявка(и) от Marketplace“ означава Шрифтовете от Marketplace, които Adobe и Лицензодателят(ите) 
Ви предоставят съгласно и чрез Услугата.  

1.15 „Разрешен брой Компютри“ означава максималният брой Компютри, към които или на които може да се 
инсталират шрифтовете Typekit Sync (включително броя или екземплярите на едновременно Използване, 
разрешени от конкретния Ви Абонаментен план) и от които има достъп до Услугите. 

1.16 „Издател“ означава физическото или юридическо лице (Вие или Ваш клиент, или потребител, от името на 
когото Вие може да действате), което притежава или управлява съдържанието, различно от Лицензираното 
съдържание, появяващо се на или в Публикувани медии. 

1.17 „Публикуван(и) документ(и)“ означават всяка форма на разпространен цифров документ (напр. Word, PDF, 
EPUB и т.н.), който Използва Лицензирани шрифтове, независимо дали вградени или не, включително за 
показване, разглеждане или потребление от всеки, които има достъп до Публикувания документ. 

1.18 „Публикувана медия“ означава, отделно и заедно, всеки Публикуван документ или Публикуван уеб сайт. 

1.19 „Публикуван(и) уеб сайт(ове)“ означава съответно уеб сайтове, уеб страница(и) или съдържание на уеб 
страница, които Вие проектирате, разработвате или създавате и които се публикуват и интегрират, осъществяват 
достъп и публично показват Услугата или Лицензирани шрифтове с помощта на Typekit Web. 

1.20 „Платформа на търговец“ е всяка услуга, която позволява на своите купувачи или клиенти да изберат 
шрифтове за уеб сайтове или други продукти, които тя осигурява от тяхно име (напр. платформи за блогове, 
профили в социални мрежи и т.н.). 

1.21 „Услуга(и)“ означава уеб сайта на услугата Typekit, достъпен от www.typekit.com, включително Typekit Sync, 
Typekit Web, Typekit Marketplace и всички други услуги, функции или съдържание, достъпни от, във или чрез уеб 
сайта на услугата Typekit. 

1.22 „Интерфейс(и) на Услуга“ означава всякакви добавки или интерфейс на приложение, доставени от или 
чрез Услугата, които Ви позволяват програмен достъп до функционалността на Услугата и Ви позволяват да 
преглеждате Лицензираното съдържание или по друг начин да създавате, конфигурирате, модифицирате или 
публикувате Комплекти и да вземате метаданни за шрифтовете от библиотеката с шрифтове на Услугата. 

1.23 „Абонаментен(ни) план(ове)“ означава всяка опция на съответния абонамент за Услуга, включително 
Пробни версии, както и всички свързани правила и условия за Използване, разрешения, ограничения, забрани 
и графици за такси, описани за всеки абонаментен план на адрес https://typekit.com/plans, които са включени в 
тези Допълнителни условия с това позоваване. 

1.24 „Typekit Sync“ означава Шрифтовете Typekit Sync и функциите на Услугата, които са предоставени чрез 
изтегляне или инсталиране на софтуер на Adobe на Вашия Компютър, които улесняват достъпа Ви 
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и Използването на Услугите и Шрифтовете Typekit Sync за целите на предпечатната подготовка (напр. за 
създаване на Публикувани документи). 

1.25 „Шрифт(ове) Typekit Sync“ означава Лицензираните шрифтове и Шрифтовете от Marketplace, които сте 
синхронизирали с Компютъра си за целите на предпечатната подготовка (например за създаване на Публикувани 
документи). 

1.26 „Typekit Marketplace“ означава частта от Услугата, чрез която Adobe и Лицензодателят предлагат за директна 
продажба Шрифтовете от Marketplace, които са обект на общите условия на лиценза на Adobe или 
Лицензодателя за краен потребител. 

1.27 „Typekit Web“ означава Шрифтовете от Typekit Web и функциите на Услугата, които улесняват Вашия достъп 
и Използване на Услугите и Шрифтовете от Typekit Web за създаване на Публикувани уеб сайтове. 

1.28 „Typekit Web шрифтове“ означава уеб форматираните версии на Лицензираните шрифтове и Шрифтовете от 
Marketplace, които са обект на Използване от Ваша страна за създаване на Публикувани уеб сайтове. 

1.29 „Актуализации“ и „Надграждания“ означава всякакви актуализации, корекции, модификации или 
допълнения, които може да са направени и разположени или предоставени от Adobe за Вас по всяко време за 
надграждане, увеличаване или разширяване на Услугата, доколкото това не е предвидено от отделни условия. 
Adobe не носи отговорност пред Вас по никакъв начин за каквито и да е такива промени. 

1.30 „Използване(ия)“, „Използвате“ или „Използват“ означава всяко използване от Вас на Услугата във връзка 
с Ваше изтегляне, интеграция, достъп, синхронизиране, използване или показване на Лицензираното 
съдържание. 

1.31 „Вие“ и „Ваш“ означава всяко физическо лице, юридическо лице или Агенция, което създава и Използва 
Акаунт за достъп до Услугите от свое име или от името на свои клиенти или потребители във връзка 
с Публикувана медия. 

2. Базови условия. 

Използването на Услугата от Ваша страна се урежда от тези Допълнителни условия за Използване 
(„Допълнителни условия“), които допълват Условията за Използване на Adobe.com („Общи условия“), 
разположени на www.adobe.com/go/terms_bg и включени в тези Допълнителни условия чрез позоваване. 

2.1 Абонаментни планове и Заявки от Marketplace. 

2.1.1 Услугата предлага а) безплатни индивидуални Абонаментни планове и б) платени (с такси) индивидуални, 
бизнес и корпоративни Абонаментни планове и в) Заявки от Marketplace, които Ви позволяват достъп до 
Лицензирано съдържание за Използване във Вашите Публикувани медии. Някои платени Абонаментни планове 
включват и Пробен период. 

2.1.2 Таксите по всички Абонаментни планове и Заявки от Marketplace не включват всички данъци, налози или 
задължения, наложени от данъчни органи, които са Ваша отговорност, с изключение само на данъци (федерални 
или щатски) в САЩ. 

2.2 Превишения; Надграждане; Заявки от Marketplace. 

2.2.1 Всеки Абонаментен план съдържа ограничения на обема на Използване. Тези ограничения се прилагат по 
отношение на Лицензираното съдържание и може също така да бъдат вписани в профила на Акаунта Ви. Ако 
Лицензираното съдържание, което Вие Използвате, надхвърли границите, определени за Лицензираното 
съдържание или за Вашия конкретен Абонаментен план („Превишение(я)“), независимо дали сте индивидуален 
абонат, Търговец, разполагате с корпоративен план за Typekit или сте абонат на Creative Cloud за корпорации, 
и независимо дали Превишенията възникват умишлено или неумишлено, Ние си запазваме правото, по 
собствено усмотрение, да Ви фактурираме сумата на адреса, посочен във Вашия корпоративен план за Typekit 
или в заявката за продажба на Creative Cloud за корпорации, или във Вашия Акаунт за индивидуален или бизнес 
план, както и да таксуваме незабавно Вас или кредитната Ви карта за Превишението, да надградим Акаунта Ви до 
алтернативен Абонаментен план, подходящ за нивата на Вашето Използване или да прекратим временно достъпа 
Ви до Лицензираното съдържание, докато не бъдат платени напълно сумите, дължими по Акаунта Ви, или таксите 
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за Превишението. Вие се съгласявате незабавно да Ни заплатите при поискване всички суми, дължими по 
Акаунта Ви. 

2.2.2 Ако сте абонирани за безплатен индивидуален Абонаментен план, Вие разбирате, че определено Лицензно 
съдържание, достъпно за Вас, може в определен момент, в бъдеще, да премине към платен Абонаментен план. 
В резултат на това може да се наложи да надстроите или промените избора си на Абонаментен план, за да 
продължите да получавате достъп до такова Лицензирано съдържание. 

2.2.3 Ако надстроите от безплатен индивидуален Абонаментен план към платен Абонаментен план, или ако 
надстроите от един платен Абонаментен план (включително по време на Пробен период на платен Абонаментен 
план) към по-скъп платен Абонаментен план, тогава срокът на съществуващия тогава безплатен Абонаментен 
план, или платен Абонаментен план (включително всеки Пробен период на платен Абонаментен план) ще свърши 
по времето на надграждане и приложимата такса за новия платен Абонаментен план и ще се удържи от Вашата 
кредитна карта незабавно. 

2.2.4 Ако понижите нивото на Вашия платен Абонаментен план, Вие приемате, че в резултат от това е възможно 
да загубите някои функции или да се намали капацитетът на Използване или границите на използване, отнасящи 
се за Вашия Акаунт. Ние не поемаме никаква отговорност за такава загуба. 

2.2.5 Ако анулирате Вашия платен Абонаментен план, автоматично ще Ви бъде присвоен безплатен индивидуален 
Абонаментен план. Ако преобразувате Вашия платен Абонаментен план в безплатен индивидуален Абонаментен 
план и освен това сте придобили Шрифтове от Marketplace, ще продължите да имате достъп до Шрифтовете от 
Marketplace. 

2.2.6 Таксите за Шрифтовете от Marketplace могат да бъдат променяни без предизвестие. 

3. Вашите Права и Задължения; Ограничения и Забрани за Използването от Вас на Лицензираното 
съдържание. 

3.1 Използване от Вас на Лицензираното съдържание. В зависимост от избраните Заявка от Marketplace или 
Абонаментен план, категориите на Лицензираното съдържание, което е на разположение за Използване от Вас, 
може да варират. Възможно е някои функции на Услугата, функционалността или категориите на Лицензираното 
съдържание, описани в тези Допълнителни условия, да не са налични за всички Абонаментни планове. 
При регистрация, достъп или Използване на коя да е част на Лицензираното съдържание и в съответствие 
с конкретния Абонаментен план, който избирате (и плащане на такси за Абонаментен план, ако е приложимо), 
Adobe Ви дава неизключително, без право на преотстъпване и прехвърляне, ограничено право и лицензия за 
достъп и Използване на Лицензираното съдържание и във връзка с проектирането и разработването на 
Публикуваните медии съгласно разрешенията, присвоени на Лицензираното съдържание на уеб сайта на Typekit 
и единствено дотогава, докато Вие поддържате непрекъснат Абонаментен план, предмет на следното: 

3.1.1 Предпечатна подготовка. Ако Вашият Абонаментен план позволява Използването на Лицензираното 
съдържание за предпечатна подготовка, тогава: 

а) Вие може да Използвате само Typekit Sync (включително Лицензирано съдържание, разрешено от нас за 
изтегляне, инсталиране или предоставяне на Вас по друг начин чрез Typekit Sync) на Разрешения брой Компютри. 

б) След като е инсталирано на Вашия Компютър, Вие имате достъп до Лицензираното съдържание чрез Typekit 
Sync, за да изберете от наличните Шрифтове Typekit Sync онези от тях, които желаете да синхронизирате към 
Вашия Компютър за Използване в предпечатна подготовка. 

в) Можете да Използвате Шрифтовете Typekit Sync, които са синхронизирани с Вашия Компютър, за да 
проектирате и разработвате Публикувани документи, като Вие можете да вградите копия на Лицензираните 
шрифтове във Вашия Публикуван документ с цел отпечатване, преглед и редактиране на документа. Шрифтът 
трябва да бъде подмножество, за да включва само глифовете, необходими за показване на съдържанието, 
и Публикуваният документ трябва да скрива или да защитава данните на вградения шрифт от умишлено или 
случайно откриване или злоупотреба. Никакви други права за вграждане не се подразбират или разрешават по 
настоящия лиценз.  



3.1.2 Публикуване на уеб сайт. Ако Абонаментният Ви план позволява Използването на Лицензираното 
съдържание за публикуване на уеб сайт, тогава: 

a) Вие можете да Използвате Лицензираното съдържание за проектиране и разработване на Ваши Публикувани 
уеб сайтове или уеб страници (и трябва да Използвате кой да е Комплект, който Ние изискваме за тези цели) 
и Вие можете да се позовете или да кодирате връзка към избрани Лицензирани шрифтове в проекта на Вашия 
Публикуван уеб сайт, така че когато другите разглеждат или взаимодействат с Вашите Публикувани уеб сайтове, 
те ще видят Вашето съдържание, показано с Лицензираните шрифтове така, както Вие сте предвидили. 

б) Вие можете да Използвате и разпространявате във Ваши Публикувани уеб сайтове само Лицензирани 
шрифтове, както е описано в този раздел 3.1.2. 

3.2 Използване на Лицензираното съдържание от Издатели, от чието име Вие създавате Публикувани медии. 
Издатели, от чието име Вие създавате Публикувани медии, могат да продължат да имат достъп и да Използват 
Лицензираното съдържание, което Вие проектирахте в тези Публикувани медии, ако всеки такъв Издател се 
абонира за Услугата или изпълни отделно споразумение с Adobe за достъп до Услугата. Вие се съгласявате да 
предоставите на Вашите клиенти-Издатели копие или известие на тези Допълнителни условия (достъпни на адрес 
www.adobe.com/go/terms_bg). 

3.3 Препродажба на Услугата. 

3.3.1 Ако Вие сте Агенция, Вие имате ограничено право да предоставяте Услугата (само във връзка с услуги, които 
Вие предоставяте като Агенция на Ваши собствени потребители или клиенти), обаче Adobe може да постави 
ограничения на броя на Публикуваните медии, които може да се регистрират с Услугата от Агенция, или обхвата 
на услугите, предлагани от такава Агенция. 

3.3.2 Ако сте Платформа на търговец, Вие се съгласявате, че няма да Използвате нито една част от Лицензираното 
съдържание без изрично предварително писмено разрешение от Adobe. Ако сте Платформа на Търговец, 
Използваща една от нашите услуги за безплатни шрифтове, Вие трябва единствено да изпратите писмено 
предизвестие на Adobe под формата на имейл с Вашето име и името на Вашата Платформа на търговец, с тема 
„Reseller Platform Notification“ (Уведомление от Платформа на търговец) на адрес: support@typekit.com. 

3.3.3 Платформите на търговците ще Използват Лицензираното съдържание, както е разрешено от закона, 
включително, но не само, закони за внос или износ на данни или софтуер, местни закони и закони за защита на 
данни и на личните данни и правила, приложими за лична информация или информация, която разкрива 
самоличността. 

3.4 Задължения, Ограничения, Забрани и Забранени Използвания на Лицензираното съдържание. 

3.4.1 Правене на копия на Документацията. Може да правите копия на Документацията, но не повече от 
количеството, разумно необходимо за Ваша вътрешна справка във връзка с Вашето Използване на 
Лицензираното съдържание. 

3.4.2 Постоянен достъп до Лицензираното съдържание. Продължителният достъп до Лицензираното 
съдържание може да изисква постоянна интернет връзка за доставяне, активиране и синхронизиране на 
Лицензираното съдържание или за оторизиране, подновяване или валидиране на достъпа Ви до Лицензираното 
съдържание. В някои случаи Лицензираният шрифт, който Вие проектирате в определени Публикувани медии, 
ще бъдат видими от Вас или трети страни, които имат достъп или гледат Публикуваните медии, само докато Вие 
поддържате непрекъснат Абонаментен план (включително плащане на всички такси по Абонаментния план, ако е 
приложимо). 

3.4.3 Включени компоненти с отворен код. Възможно е части от Лицензираното съдържание да използват или 
съдържат компоненти на софтуер и софтуерни програми с отворен код. Използването на такова Лицензирано 
съдържание от Вас ще бъде допълнително уредено от условията на всеки лиценз за отворен код, указан във 
файловете за авторско право или лицензионните известия, придружаващи Лицензираното съдържание. 

3.4.4 Запазване на съществуващи известия. Лицензираното съдържание може да Ви е предоставено 
с определени известия за собственост, включително известия за патенти, авторски права и търговски марки. Вие 
трябва да запазите всички такива известия за собственост, показани в или на Лицензираното съдържание, точно 
така, както са Ви предоставени. 

http://www.adobe.com/go/terms_bg
mailto:support@typekit.com


3.4.5 Забранени Използвания на Лицензираното съдържание. С изключение на това, което може да бъде 
разрешено съгласно всякакви лицензни условия за отворен код, приложими за определени компоненти 
с отворен код, които могат да са включени в или разпространявани с Лицензираното съдържание, изрично 
Ви е забранено следното: 

a) Хостване на Лицензирано съдържание на Ваш собствен сървър или друга опция или услуга със собствен 
хостинг освен ако не е изрично разрешено от Вашия Абонаментен план. 

б) Включване, комплектоване, вграждане или разпространение по друг начин на всякакво Лицензирано 
съдържание във Вашите Публикувани медии, или подлицензиране на достъпа Ви до Използване на коя да е 
част от Лицензираното съдържание на кое да е друго лице, с изключение на описаното в раздел 3.1 на тези 
Допълнителни условия. 

в) Разрешаване на външен изход на Лицензираното съдържание извън Вашите публикувани медии или 
разпространение на коя да е част от Лицензираното съдържание самостоятелно или по какъвто и да е начин, 
който би позволил на друго лице да Използва Лицензираното съдържание за създаване на ново съдържание 
извън Вашите Публикувани медии. 

г) Добавяне на каквато и да е функционалност към или променяне по друг начин, изменение, адаптиране, 
превеждане, преобразуване, модифициране, създаване или правене или изработване на каквито и да са 
Производни изделия на която и да е част от Лицензираното съдържание. 

д) Деасемблиране, декомпилиране, обратен инженеринг или опит за разкриване на сорс кода на Комплекта по 
друг начин, Услугата или Лицензираното съдържание, или разрушаване, заобикаляне или избягване по друг 
начин на всякакви механизми за софтуерна защита в Комплекта, Услугата или Лицензираното съдържание, 
с изключение на случаите, когато обхватът на приложимите закони на юрисдикцията по Вашето местоположение 
специално забранява такива ограничения, в такъв случай Вие сте задължени първо да поискате информацията от 
Adobe и ние можем, по наше усмотрение, да Ви предоставим такава информация или да наложим разумни 
условия, включително разумни такси за Използване на Софтуера или Лицензираното съдържание от Вас, за да се 
гарантира, че са защитени правата върху интелектуалната собственост на Adobe и на неговия Лицензодател 
в Лицензираното съдържание. 

e) Даване или преотстъпване на обезпечения в или върху, или прехвърляне по друг начин на която и да е част от 
Вашите права за Използване на Лицензираното съдържание. 

ж) Опитите за копиране, преместване или премахване на Лицензирано съдържание от Комплект или 
местоположения, или папки на Вашия Компютър, където ние сме инсталирали такова Лицензирано съдържание 
или опит за достъп или Използване на Лицензирано съдържание по друг начин, различен от директно абониране 
за Услугата, Използвайки средствата, които Ние предоставяме за тези цели. 

з) Копирането или разпространението на Лицензираното съдържание (с изключение, както е изрично разрешено 
за Лицензирани шрифтове, вградени в определени типове Публикувани медии, съгласно раздел 3.1.1 на тези 
Допълнителни условия) за Използване в бюро за услуги, както при търговски доставчик на печатни услуги. 

3.4.6 Съответствие с тези Допълнителни условия. При подходящо известяване Adobe може да поиска записи, 
отнасящи се до Вашето спазване на тези Допълнителни условия и Вие се съгласявате да предоставите такива 
записи на Adobe в рамките на тридесет (30) дни от датата на получаване на нашето искане. 

3.5 Права, които Вие давате на Adobe за Съдържание на клиенти, което Вие правите достъпно чрез Услугата. 
Възможно е да Ви се наложи да предоставите Съдържание на клиенти на Adobe за хостване, използвайки или във 
връзка с Услугата, Лицензирано съдържание или Публикувани медии. Adobe не претендира за собственост върху 
Вашето Съдържание на клиенти, но Ние имаме нужда да ни предоставите определени права, за да отговорим на 
заявките Ви и за да улесним Използването на Услугата от Вас и от други лица.  

3.5.1 По отношение на Съдържанието на клиенти, което Вие предоставяте на Adobe за хостване чрез Услугата, 
Вие давате на Adobe глобален, неизключителен, прехвърляем, безвъзмезден и напълно изплатен лиценз за 
достъп, използване, копиране, редактиране, адаптиране, превеждане, преформатиране, възпроизвеждане, 
публикуване, предаване, разпространение, публично изпълнение и публично показване на Съдържание на 
клиенти, включително неизключително, с възможност за подлицензиране право и лиценз за всички Права за 
интелектуална собственост в и към Съдържание на клиенти и дизайните, въплътени в тях, да прилага собствените 
на Adobe персонализации за загатване и изглаждане на очертания, правила и указания за програмно кодиране, 



техники за затъмняване, сегментиране и създаване на подгрупи, алгоритми и други процеси, както и всички 
свързани ресурси и документация (заедно „Оптимизации на шрифтове на Adobe“), необходими за модифициране 
и преобразуване на Съдържанието на клиенти в много формати, така че те да могат да се използват, 
възпроизвеждат, показват, публикуват, хостват и разпространяват от Adobe чрез Услугата във връзка 
с Публикувани медии. 

3.5.2 Вие представлявате и гарантирате, че не сте сключили каквито и да е споразумения или други 
договорености, които ще Ви попречат да предоставяте правата, предоставени в този раздел. 

3.5.3 Вие следва да обезщетите, да защитите и да освободите от отговорност Adobe и нейните служители, агенти, 
работници и филиали от и срещу искове, претенции или основания за предявяване на искове, както и от всякакви 
и всички отговорности, разходи и разноски (включително приемливи адвокатски такси), свързани с или 
произтичащи от Съдържанието на клиенти, което предоставяте на Adobe, за да улесните Използването на 
Услугата от Вас.  

3.5.4 Вие запазвате правата над Съдържанието на клиенти, които предоставяте на Adobe за хостване на или чрез 
Услугата. Вие приемате и се съгласявате, че всички Шрифтови Оптимизации на Adobe, приложени от Adobe към 
Съдържанието на клиенти, са собственост на Adobe. За да се избегнат евентуални съмнения, Adobe притежава 
всички Права върху интелектуалната собственост, вградени в Шрифтовите оптимизации на Adobe, измененията 
и други дейности, извършвани от Adobe за преобразуване на Съдържанието на клиента в различни формати, така 
че те да могат да бъдат разпространявани чрез Услугата и Използвани в множество среди. 

4. Други права и задължения. 

4.1 Поддръжка. Техническа поддръжка се предоставя само на участници в платени Абонаментни планове, 
съобразно нивото на услугата, предмет на абонамента. Във връзка с предоставяне на техническа поддръжка 
може да се наложи Adobe да осъществи комуникация с Вас или с Вашите служители и да поиска достъп до 
Вашите системи или мрежи. Ако Вие не ни осигурите такова сътрудничество, това може да ограничи обхвата 
на поддръжката, която Ние можем да Ви осигурим. 

4.2 Прекратяване. 

4.2.1 Вие приемате и се съгласявате, че Adobe получава Лицензирани шрифтове и Шрифтове от Marketplace 
от Лицензодатели на съдържание, които ги притежават или имат права да ги лицензират. Вашето право и лиценз 
за Използване на тези шрифтове и за вграждането им в Публикувани медии зависят от продължаващото 
изпълнение на всички споразумения между Adobe и нейните Лицензодатели на съдържание. Ако съответните 
споразумения между Adobe и нейните Лицензодатели на съдържание бъдат прекратени, Вие ще имате 
възможност да продължите да използвате шрифтовете в своите Публикувани медии освен ако Adobe не Ви 
изпрати известие за прекратяване. Ние ще положим усилия да Ви изпратим известие в разумен срок преди 
такова прекратяване. 

4.2.2 Ние си запазваме правото по всяко време, с или без уведомяване и по всякаква причина, временно или 
постоянно да ограничим, модифицираме, спрем временно или прекратим Услугата или цените й (или която и да е 
част от нея), Вашият достъп до Услугата, всяко Лицензирано съдържание или Интерфейси на Услугата. Adobe не 
носи отговорност пред Вас или трета страна за което и да е такова ограничение, модификация, временно спиране 
или прекратяване на Услугата, Лицензирано съдържание или Вашия достъп до тях. 

4.2.3 Ние можем временно да преустановим или прекратим Вашия Акаунт и правото на Използване на Услугата 
и/или Лицензираното съдържание, ако Вие нарушите тези Допълнителни условия, не успеете да поддържате 
валиден Акаунт в добро състояние или не успеете да платите всички необходими такси на Абонаментния план. 

4.2.4 Ние, по наше усмотрение, можем временно или за постоянно да преустановим достъпа на Вашия Акаунт до 
Интерфейсите на Услугата, ако установим случаи на нарушение, прекомерно чести заявки към Услугата или друго 
прекомерно използване чрез Интерфейс на Услугата. 

4.2.5 Всеки опит да попречите на функционирането на Услугата или Лицензираното съдържание по какъвто и да е 
начин може да доведе до наказателни санкции и да бъде предмет на разследване и съдебно преследване. 

4.3 Възстановяване на средства. Няма да има възстановявания за анулиране, понижаване или други промени, 
направени на предплатени Абонаментни планове или Заявки от Marketplace. 



4.4 Последици от прекратяването или анулирането. 

4.4.1 При прекратяване на Вашия Акаунт, независимо дали от Вас или от Нас поради Ваше нарушение на тези 
Допълнителни условия, Ние ще закрием Вашия Акаунт без допълнително уведомление. 

4.4.2 Прекратяването или анулирането на Вашия Акаунт или на Използването или достъпа до Услугата от Ваша 
страна ще доведе до незабавно изключване или заличаване на Вашия Акаунт и до конфискуване и заличаване на 
цялото съдържание на Вашия Акаунт, включително конфигурацията на цялата Ваша Услуга и данните на дизайна 
на уеб сайта, като след като бъде заличена тази информация, не може да бъде възстановена или възвърната. 

4.4.3 Ако имате някакви въпроси по отношение на Услугата или тези Допълнителни условия, моля, вижте 
страницата за поддръжка на Услугата на адрес https://typekit.com/help. 

5. Бизнес планове. 

Ако сте абониран(а) за Услугата по бизнес Абонаментен план (дефиниран на адрес https://typekit.com/plans) и ако 
конкретната функция на Услугата, функционалност или категория на описаното Лицензирано съдържание 
е налична по Вашия Абонаментен план), Вашите условия за използване са в раздели от 1 до 4 по-горе и в този 
раздел 5 освен ако Вие сключите отделно бизнес или корпоративно споразумение, или споразумение за 
публикуване или лицензиране на шрифтове или подобен инструмент с Adobe, тогава условията на това 
споразумение и всички свързани заявки за продажба или други формуляри за заявки ще отменят тези 
Допълнителни условия. 

5.1 Споразумение за ниво на услуга или СНУ. За всеки бизнес Абонаментен план отделно важат следните 
правила и условия: 

5.1.1 Наличност на Услугата. „Наличност на Услугата“ се дефинира като това време, през което Услугата 
е способна да приема, обработва и отговаря на искания (изчислено като процент чрез разделяне на минутите, 
през които Услугата е налична за даден календарен месец, на общия брой минути за дадения календарен месец), 
както се измерва месечно и изключваща във всички случаи планираната поддръжка на Услугата от Adobe, както 
и форсмажорни обстоятелства, дефинирани като природни бедствия, тероризъм, стачка, пожар, наводнение, 
земетресение, правителствени постановления, разпоредби или ограничения, атаки от тип „отказ от услуга“ 
и друго зловредно поведение, неизправности в комунални услуги или всяка друга причина за отсъствие на 
Услугата, които са извън възможния контрол на Adobe. 

5.1.2 Цел на Наличността на Услугата. Adobe ще направи разумни усилия да осигури работа на Услугата в поне 
99,9% от времето, измерено месечно. 

5.1.3 Гарантиране на Наличност на Услугата. В случай че Adobe не изпълни Целта за наличност на Услугата, 
описана в раздел 5.1.2, през даден месец и при условие че Вие продължавате да изпълнявате Вашите задължения 
по тези Допълнителни условия, тогава за всеки ден в такъв месец, в който продължителността на събитието за 
липса на предоставяне на Услугата надвишава четири (4) последователни часа, Вие имате право да получите 
кредит от един (1) ден по Услугата, при спазване на изискванията на този раздел 5, прилагани във Вашия Акаунт 
при приключването на приложимия към тогавашния момент абонаментен срок на Услугата. 

a) За да осъществи изчисляване на целта за наличност на Услугата, Adobe ще отчита само „неналичната“ Услуга, 
ако Вие сте подали доклад за наличие на проблем на екипа за поддръжка в рамките на три работни дни от 
появата на събитието на неналичност на Услугата. 

б) За да получите кредит за невъзможността на Adobe да постигне целта за наличност на Услугата, трябва да 
поискате такъв кредит в писмена форма не по-късно от календарния месец, следващ месеца на неналичността на 
Услугата, довела до искането за кредит. 

в) В случай на несъответствие между данните във Вашите регистри и регистрите на Adobe, данните в регистрите 
на Adobe ще имат превес. 

г) Кредитът за Услуги, който се предлага в този раздел, е Вашето единственото и изключително средство за 
правна защита за всяко неизпълнение на Услугата или невъзможност на Adobe да изпълни целта за наличност на 
Услугата. Всички неизползвани кредити на Услугата губят валидност при прекратяване на Услугата или на Вашия 
Абонаментен план. 

https://typekit.com/help
https://typekit.com/plans


д) За да докладвате събитие за липса на Услугата, прекъсване или други проблеми, изпратете съобщение на 
имейл адреса за поддръжка на Услугата, предоставена по Вашия конкретен Абонаментен план или изпратете 
имейл на адрес: support@typekit.com. Вашето съобщение трябва да съдържа описание на проблема и да посочва 
датата и периода на прекъсване или липсата на наличност и може да включва URL адреса на съответния доклад 
за мониторинг от уеб сайта, ако такъв съществува. 

6. Корпоративни планове за Typekit. 

Условията за ползване на корпоративен план са достъпни като отделен документ. Условията в отделния документ 
отменят тези Допълнителни условия. Абонаментните планове за корпоративен план за Typekit са отделени и се 
разграничават от други предложения за корпоративни планове, включително план Creative Cloud за корпорации, 
които могат да Ви бъдат предлагани или предоставяни съгласно допълнителни или различни лицензионни и 
ценови условия. 
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	Таблица за преглед
	1. Дефиниции.
	Термините с главни букви, използвани в тези Допълнителни условия, имат значението, както е дефинирано по-долу. Термините с главни букви, които не са дефинирани по друг начин, имат същото значение, както са дефинирани в Общите условия, поместени на www...
	1.1 „Акаунт“ означава акаунтът (включително всеки идентификатор на Adobe (Adobe ID) и потребителски профил), който Вие създавате, когато се регистрирате за пръв път за Услугата, включително всички уникални ключове или идентификатори, които Adobe Ви пр...
	1.2 „Adobe“, „Ние“ или „Нас“ означава Adobe Systems Incorporated, корпорация от Делауер, с адрес 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, ако това споразумение е регистрирано, докато сте в САЩ, Канада или Мексико; в противен случай, понятието озна...
	1.3 „Агенция“ означава физическо лице или търговска фирма, която предоставя услуги за уеб и графичен дизайн, реклама, маркетинг или подобни услуги на своите собствени потребители или клиенти и които услуги включват създаване и/или поддържане на Публик...
	1.4 „Компютър“ означава виртуално или физическо устройство за съхранение или обработка на данни, като например сървъри, настолни компютри, преносими компютри, мобилни устройства, свързани с интернет устройства и хардуерни продукти. Когато устройството...
	1.5 „Съдържание на клиента“ означава шрифтовете или семействата шрифтове („съдържание“ в смисъла, в който терминът е използван в Общите условия за Използване на Adobe), отделно лицензирани от Вас директно от трета страна с цел Вие да ги Използвате чре...
	1.6 „Производна(ни) работа(и)“ означава двоични данни, базирани на или получени от Лицензираното съдържание (включително всяка част от Лицензирания софтуер) във всяка форма, в която тези двоични данни могат да се преработят, преобразуват или адаптират...
	1.7 „Документация“ означава обяснителни писмени материали и файлове и/или друга документация за потребителя, която придружава Лицензираното съдържание или е публикувана, направена достъпна или предоставена Ви по друг начин от Adobe във връзка с Вашето...
	1.8 „Комплект“ означава компютърен, уеб или съвместим с друг носител софтуерен пакет, създаден от Вас посредством Услугата, съдържащ Вашите предпочитани настройки, избори на Лицензирани шрифтове и формати, таблици със стилове и друг софтуерен код, зае...
	1.9 „Лицензодател(и)“ означава третата страна, която лицензира за Adobe кое да е Лицензирано съдържание, което Adobe Ви предоставя за Използване.
	1.10 „Лицензирано съдържание“ означава Лицензираните шрифтове, Шрифтовете от Marketplace, Лицензирания софтуер и Услугата, Интерфейсите на Услугата и маркерите на Интерфейс на Услугата.
	1.11 „Лицензирани шрифтове“ означава шрифтовете или семействата шрифтове, които Adobe лицензира на Вас за Използване чрез Услугата по силата на настоящите Допълнителни условия.
	1.12 „Лицензиран софтуер“ означава Услугата и целия софтуер, който е доставен с настоящото Споразумение, включително, но не само софтуерни файлове, съдържащи Лицензираните шрифтове, Шрифтовете от Marketplace и всякакви скриптове, логика на скриптове и...
	1.13 „Шрифтове от Marketplace“ означава шрифтовете или семействата шрифтове, които Adobe или Лицензодателят(ите) лицензират за Вас чрез Услугата за Използване от Ваша страна, които са обект на общите условия на лиценза на Adobe или на собствения лицен...
	1.14 „Заявка(и) от Marketplace“ означава Шрифтовете от Marketplace, които Adobe и Лицензодателят(ите) Ви предоставят съгласно и чрез Услугата.
	1.15 „Разрешен брой Компютри“ означава максималният брой Компютри, към които или на които може да се инсталират шрифтовете Typekit Sync (включително броя или екземплярите на едновременно Използване, разрешени от конкретния Ви Абонаментен план) и от ко...
	1.16 „Издател“ означава физическото или юридическо лице (Вие или Ваш клиент, или потребител, от името на когото Вие може да действате), което притежава или управлява съдържанието, различно от Лицензираното съдържание, появяващо се на или в Публикувани...
	1.17 „Публикуван(и) документ(и)“ означават всяка форма на разпространен цифров документ (напр. Word, PDF, EPUB и т.н.), който Използва Лицензирани шрифтове, независимо дали вградени или не, включително за показване, разглеждане или потребление от всек...
	1.18 „Публикувана медия“ означава, отделно и заедно, всеки Публикуван документ или Публикуван уеб сайт.
	1.19 „Публикуван(и) уеб сайт(ове)“ означава съответно уеб сайтове, уеб страница(и) или съдържание на уеб страница, които Вие проектирате, разработвате или създавате и които се публикуват и интегрират, осъществяват достъп и публично показват Услугата и...
	1.20 „Платформа на търговец“ е всяка услуга, която позволява на своите купувачи или клиенти да изберат шрифтове за уеб сайтове или други продукти, които тя осигурява от тяхно име (напр. платформи за блогове, профили в социални мрежи и т.н.).
	1.21 „Услуга(и)“ означава уеб сайта на услугата Typekit, достъпен от www.typekit.com, включително Typekit Sync, Typekit Web, Typekit Marketplace и всички други услуги, функции или съдържание, достъпни от, във или чрез уеб сайта на услугата Typekit.
	1.22 „Интерфейс(и) на Услуга“ означава всякакви добавки или интерфейс на приложение, доставени от или чрез Услугата, които Ви позволяват програмен достъп до функционалността на Услугата и Ви позволяват да преглеждате Лицензираното съдържание или по др...
	1.23 „Абонаментен(ни) план(ове)“ означава всяка опция на съответния абонамент за Услуга, включително Пробни версии, както и всички свързани правила и условия за Използване, разрешения, ограничения, забрани и графици за такси, описани за всеки абонамен...
	1.24 „Typekit Sync“ означава Шрифтовете Typekit Sync и функциите на Услугата, които са предоставени чрез изтегляне или инсталиране на софтуер на Adobe на Вашия Компютър, които улесняват достъпа Ви и Използването на Услугите и Шрифтовете Typekit Sync з...
	1.25 „Шрифт(ове) Typekit Sync“ означава Лицензираните шрифтове и Шрифтовете от Marketplace, които сте синхронизирали с Компютъра си за целите на предпечатната подготовка (например за създаване на Публикувани документи).
	1.26 „Typekit Marketplace“ означава частта от Услугата, чрез която Adobe и Лицензодателят предлагат за директна продажба Шрифтовете от Marketplace, които са обект на общите условия на лиценза на Adobe или Лицензодателя за краен потребител.
	1.27 „Typekit Web“ означава Шрифтовете от Typekit Web и функциите на Услугата, които улесняват Вашия достъп и Използване на Услугите и Шрифтовете от Typekit Web за създаване на Публикувани уеб сайтове.
	1.28 „Typekit Web шрифтове“ означава уеб форматираните версии на Лицензираните шрифтове и Шрифтовете от Marketplace, които са обект на Използване от Ваша страна за създаване на Публикувани уеб сайтове.
	1.29 „Актуализации“ и „Надграждания“ означава всякакви актуализации, корекции, модификации или допълнения, които може да са направени и разположени или предоставени от Adobe за Вас по всяко време за надграждане, увеличаване или разширяване на Услугата...
	1.30 „Използване(ия)“, „Използвате“ или „Използват“ означава всяко използване от Вас на Услугата във връзка с Ваше изтегляне, интеграция, достъп, синхронизиране, използване или показване на Лицензираното съдържание.
	1.31 „Вие“ и „Ваш“ означава всяко физическо лице, юридическо лице или Агенция, което създава и Използва Акаунт за достъп до Услугите от свое име или от името на свои клиенти или потребители във връзка с Публикувана медия.

	2. Базови условия.
	Използването на Услугата от Ваша страна се урежда от тези Допълнителни условия за Използване („Допълнителни условия“), които допълват Условията за Използване на Adobe.com („Общи условия“), разположени на www.adobe.com/go/terms_bg и включени в тези Доп...
	2.1 Абонаментни планове и Заявки от Marketplace.
	2.1.1 Услугата предлага а) безплатни индивидуални Абонаментни планове и б) платени (с такси) индивидуални, бизнес и корпоративни Абонаментни планове и в) Заявки от Marketplace, които Ви позволяват достъп до Лицензирано съдържание за Използване във Ваш...
	2.1.2 Таксите по всички Абонаментни планове и Заявки от Marketplace не включват всички данъци, налози или задължения, наложени от данъчни органи, които са Ваша отговорност, с изключение само на данъци (федерални или щатски) в САЩ.
	2.2 Превишения; Надграждане; Заявки от Marketplace.
	2.2.1 Всеки Абонаментен план съдържа ограничения на обема на Използване. Тези ограничения се прилагат по отношение на Лицензираното съдържание и може също така да бъдат вписани в профила на Акаунта Ви. Ако Лицензираното съдържание, което Вие Използват...
	2.2.2 Ако сте абонирани за безплатен индивидуален Абонаментен план, Вие разбирате, че определено Лицензно съдържание, достъпно за Вас, може в определен момент, в бъдеще, да премине към платен Абонаментен план. В резултат на това може да се наложи да н...
	2.2.3 Ако надстроите от безплатен индивидуален Абонаментен план към платен Абонаментен план, или ако надстроите от един платен Абонаментен план (включително по време на Пробен период на платен Абонаментен план) към по-скъп платен Абонаментен план, тог...
	2.2.4 Ако понижите нивото на Вашия платен Абонаментен план, Вие приемате, че в резултат от това е възможно да загубите някои функции или да се намали капацитетът на Използване или границите на използване, отнасящи се за Вашия Акаунт. Ние не поемаме ни...
	2.2.5 Ако анулирате Вашия платен Абонаментен план, автоматично ще Ви бъде присвоен безплатен индивидуален Абонаментен план. Ако преобразувате Вашия платен Абонаментен план в безплатен индивидуален Абонаментен план и освен това сте придобили Шрифтове о...
	2.2.6 Таксите за Шрифтовете от Marketplace могат да бъдат променяни без предизвестие.

	3. Вашите Права и Задължения; Ограничения и Забрани за Използването от Вас на Лицензираното съдържание.
	3.1 Използване от Вас на Лицензираното съдържание. В зависимост от избраните Заявка от Marketplace или Абонаментен план, категориите на Лицензираното съдържание, което е на разположение за Използване от Вас, може да варират. Възможно е някои функции н...
	3.1.1 Предпечатна подготовка. Ако Вашият Абонаментен план позволява Използването на Лицензираното съдържание за предпечатна подготовка, тогава:
	а) Вие може да Използвате само Typekit Sync (включително Лицензирано съдържание, разрешено от нас за изтегляне, инсталиране или предоставяне на Вас по друг начин чрез Typekit Sync) на Разрешения брой Компютри.
	б) След като е инсталирано на Вашия Компютър, Вие имате достъп до Лицензираното съдържание чрез Typekit Sync, за да изберете от наличните Шрифтове Typekit Sync онези от тях, които желаете да синхронизирате към Вашия Компютър за Използване в предпечатн...
	в) Можете да Използвате Шрифтовете Typekit Sync, които са синхронизирани с Вашия Компютър, за да проектирате и разработвате Публикувани документи, като Вие можете да вградите копия на Лицензираните шрифтове във Вашия Публикуван документ с цел отпечатв...
	3.1.2 Публикуване на уеб сайт. Ако Абонаментният Ви план позволява Използването на Лицензираното съдържание за публикуване на уеб сайт, тогава:
	a) Вие можете да Използвате Лицензираното съдържание за проектиране и разработване на Ваши Публикувани уеб сайтове или уеб страници (и трябва да Използвате кой да е Комплект, който Ние изискваме за тези цели) и Вие можете да се позовете или да кодират...
	б) Вие можете да Използвате и разпространявате във Ваши Публикувани уеб сайтове само Лицензирани шрифтове, както е описано в този раздел 3.1.2.
	3.2 Използване на Лицензираното съдържание от Издатели, от чието име Вие създавате Публикувани медии. Издатели, от чието име Вие създавате Публикувани медии, могат да продължат да имат достъп и да Използват Лицензираното съдържание, което Вие проектир...
	3.3 Препродажба на Услугата.
	3.3.1 Ако Вие сте Агенция, Вие имате ограничено право да предоставяте Услугата (само във връзка с услуги, които Вие предоставяте като Агенция на Ваши собствени потребители или клиенти), обаче Adobe може да постави ограничения на броя на Публикуваните ...
	3.3.2 Ако сте Платформа на търговец, Вие се съгласявате, че няма да Използвате нито една част от Лицензираното съдържание без изрично предварително писмено разрешение от Adobe. Ако сте Платформа на Търговец, Използваща една от нашите услуги за безплат...
	3.3.3 Платформите на търговците ще Използват Лицензираното съдържание, както е разрешено от закона, включително, но не само, закони за внос или износ на данни или софтуер, местни закони и закони за защита на данни и на личните данни и правила, приложи...
	3.4 Задължения, Ограничения, Забрани и Забранени Използвания на Лицензираното съдържание.
	3.4.1 Правене на копия на Документацията. Може да правите копия на Документацията, но не повече от количеството, разумно необходимо за Ваша вътрешна справка във връзка с Вашето Използване на Лицензираното съдържание.
	3.4.2 Постоянен достъп до Лицензираното съдържание. Продължителният достъп до Лицензираното съдържание може да изисква постоянна интернет връзка за доставяне, активиране и синхронизиране на Лицензираното съдържание или за оторизиране, подновяване или ...
	3.4.3 Включени компоненти с отворен код. Възможно е части от Лицензираното съдържание да използват или съдържат компоненти на софтуер и софтуерни програми с отворен код. Използването на такова Лицензирано съдържание от Вас ще бъде допълнително уредено...
	3.4.4 Запазване на съществуващи известия. Лицензираното съдържание може да Ви е предоставено с определени известия за собственост, включително известия за патенти, авторски права и търговски марки. Вие трябва да запазите всички такива известия за собс...
	3.4.5 Забранени Използвания на Лицензираното съдържание. С изключение на това, което може да бъде разрешено съгласно всякакви лицензни условия за отворен код, приложими за определени компоненти с отворен код, които могат да са включени в или разпростр...
	a) Хостване на Лицензирано съдържание на Ваш собствен сървър или друга опция или услуга със собствен хостинг освен ако не е изрично разрешено от Вашия Абонаментен план.
	б) Включване, комплектоване, вграждане или разпространение по друг начин на всякакво Лицензирано съдържание във Вашите Публикувани медии, или подлицензиране на достъпа Ви до Използване на коя да е част от Лицензираното съдържание на кое да е друго лиц...
	в) Разрешаване на външен изход на Лицензираното съдържание извън Вашите публикувани медии или разпространение на коя да е част от Лицензираното съдържание самостоятелно или по какъвто и да е начин, който би позволил на друго лице да Използва Лицензира...
	г) Добавяне на каквато и да е функционалност към или променяне по друг начин, изменение, адаптиране, превеждане, преобразуване, модифициране, създаване или правене или изработване на каквито и да са Производни изделия на която и да е част от Лицензира...
	д) Деасемблиране, декомпилиране, обратен инженеринг или опит за разкриване на сорс кода на Комплекта по друг начин, Услугата или Лицензираното съдържание, или разрушаване, заобикаляне или избягване по друг начин на всякакви механизми за софтуерна защи...
	e) Даване или преотстъпване на обезпечения в или върху, или прехвърляне по друг начин на която и да е част от Вашите права за Използване на Лицензираното съдържание.
	ж) Опитите за копиране, преместване или премахване на Лицензирано съдържание от Комплект или местоположения, или папки на Вашия Компютър, където ние сме инсталирали такова Лицензирано съдържание или опит за достъп или Използване на Лицензирано съдържа...
	з) Копирането или разпространението на Лицензираното съдържание (с изключение, както е изрично разрешено за Лицензирани шрифтове, вградени в определени типове Публикувани медии, съгласно раздел 3.1.1 на тези Допълнителни условия) за Използване в бюро ...
	3.4.6 Съответствие с тези Допълнителни условия. При подходящо известяване Adobe може да поиска записи, отнасящи се до Вашето спазване на тези Допълнителни условия и Вие се съгласявате да предоставите такива записи на Adobe в рамките на тридесет (30) д...
	3.5 Права, които Вие давате на Adobe за Съдържание на клиенти, което Вие правите достъпно чрез Услугата. Възможно е да Ви се наложи да предоставите Съдържание на клиенти на Adobe за хостване, използвайки или във връзка с Услугата, Лицензирано съдържан...
	3.5.1 По отношение на Съдържанието на клиенти, което Вие предоставяте на Adobe за хостване чрез Услугата, Вие давате на Adobe глобален, неизключителен, прехвърляем, безвъзмезден и напълно изплатен лиценз за достъп, използване, копиране, редактиране, а...
	3.5.2 Вие представлявате и гарантирате, че не сте сключили каквито и да е споразумения или други договорености, които ще Ви попречат да предоставяте правата, предоставени в този раздел.
	3.5.3 Вие следва да обезщетите, да защитите и да освободите от отговорност Adobe и нейните служители, агенти, работници и филиали от и срещу искове, претенции или основания за предявяване на искове, както и от всякакви и всички отговорности, разходи и...
	3.5.4 Вие запазвате правата над Съдържанието на клиенти, които предоставяте на Adobe за хостване на или чрез Услугата. Вие приемате и се съгласявате, че всички Шрифтови Оптимизации на Adobe, приложени от Adobe към Съдържанието на клиенти, са собствено...

	4. Други права и задължения.
	4.1 Поддръжка. Техническа поддръжка се предоставя само на участници в платени Абонаментни планове, съобразно нивото на услугата, предмет на абонамента. Във връзка с предоставяне на техническа поддръжка може да се наложи Adobe да осъществи комуникация ...
	4.2 Прекратяване.
	4.2.1 Вие приемате и се съгласявате, че Adobe получава Лицензирани шрифтове и Шрифтове от Marketplace от Лицензодатели на съдържание, които ги притежават или имат права да ги лицензират. Вашето право и лиценз за Използване на тези шрифтове и за вгражд...
	4.2.2 Ние си запазваме правото по всяко време, с или без уведомяване и по всякаква причина, временно или постоянно да ограничим, модифицираме, спрем временно или прекратим Услугата или цените й (или която и да е част от нея), Вашият достъп до Услугата...
	4.2.3 Ние можем временно да преустановим или прекратим Вашия Акаунт и правото на Използване на Услугата и/или Лицензираното съдържание, ако Вие нарушите тези Допълнителни условия, не успеете да поддържате валиден Акаунт в добро състояние или не успеет...
	4.2.4 Ние, по наше усмотрение, можем временно или за постоянно да преустановим достъпа на Вашия Акаунт до Интерфейсите на Услугата, ако установим случаи на нарушение, прекомерно чести заявки към Услугата или друго прекомерно използване чрез Интерфейс ...
	4.2.5 Всеки опит да попречите на функционирането на Услугата или Лицензираното съдържание по какъвто и да е начин може да доведе до наказателни санкции и да бъде предмет на разследване и съдебно преследване.
	4.3 Възстановяване на средства. Няма да има възстановявания за анулиране, понижаване или други промени, направени на предплатени Абонаментни планове или Заявки от Marketplace.
	4.4 Последици от прекратяването или анулирането.
	4.4.1 При прекратяване на Вашия Акаунт, независимо дали от Вас или от Нас поради Ваше нарушение на тези Допълнителни условия, Ние ще закрием Вашия Акаунт без допълнително уведомление.
	4.4.2 Прекратяването или анулирането на Вашия Акаунт или на Използването или достъпа до Услугата от Ваша страна ще доведе до незабавно изключване или заличаване на Вашия Акаунт и до конфискуване и заличаване на цялото съдържание на Вашия Акаунт, включ...
	4.4.3 Ако имате някакви въпроси по отношение на Услугата или тези Допълнителни условия, моля, вижте страницата за поддръжка на Услугата на адрес https://typekit.com/help.

	5. Бизнес планове.
	Ако сте абониран(а) за Услугата по бизнес Абонаментен план (дефиниран на адрес https://typekit.com/plans) и ако конкретната функция на Услугата, функционалност или категория на описаното Лицензирано съдържание е налична по Вашия Абонаментен план), Ваш...
	5.1 Споразумение за ниво на услуга или СНУ. За всеки бизнес Абонаментен план отделно важат следните правила и условия:
	5.1.1 Наличност на Услугата. „Наличност на Услугата“ се дефинира като това време, през което Услугата е способна да приема, обработва и отговаря на искания (изчислено като процент чрез разделяне на минутите, през които Услугата е налична за даден кале...
	5.1.2 Цел на Наличността на Услугата. Adobe ще направи разумни усилия да осигури работа на Услугата в поне 99,9% от времето, измерено месечно.
	5.1.3 Гарантиране на Наличност на Услугата. В случай че Adobe не изпълни Целта за наличност на Услугата, описана в раздел 5.1.2, през даден месец и при условие че Вие продължавате да изпълнявате Вашите задължения по тези Допълнителни условия, тогава з...
	a) За да осъществи изчисляване на целта за наличност на Услугата, Adobe ще отчита само „неналичната“ Услуга, ако Вие сте подали доклад за наличие на проблем на екипа за поддръжка в рамките на три работни дни от появата на събитието на неналичност на У...
	б) За да получите кредит за невъзможността на Adobe да постигне целта за наличност на Услугата, трябва да поискате такъв кредит в писмена форма не по-късно от календарния месец, следващ месеца на неналичността на Услугата, довела до искането за кредит.
	в) В случай на несъответствие между данните във Вашите регистри и регистрите на Adobe, данните в регистрите на Adobe ще имат превес.
	г) Кредитът за Услуги, който се предлага в този раздел, е Вашето единственото и изключително средство за правна защита за всяко неизпълнение на Услугата или невъзможност на Adobe да изпълни целта за наличност на Услугата. Всички неизползвани кредити н...
	д) За да докладвате събитие за липса на Услугата, прекъсване или други проблеми, изпратете съобщение на имейл адреса за поддръжка на Услугата, предоставена по Вашия конкретен Абонаментен план или изпратете имейл на адрес: support@typekit.com. Вашето с...

	6. Корпоративни планове за Typekit.
	Условията за ползване на корпоративен план са достъпни като отделен документ. Условията в отделния документ отменят тези Допълнителни условия. Абонаментните планове за корпоративен план за Typekit са отделени и се разграничават от други предложения за...


