Typekit-palvelusopimus
Päivitetty viimeksi: 2.11.2016. Korvaa aiemman version kokonaan.
Käyttämällä Typekit-palvelua tai asentamalla jokin osan palvelun ohjelmistosta hyväksyt seuraavat käyttöehdot. Lue ne
huolella.
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1. Määritelmät.
Näissä lisäehdoissa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset. Niillä termeillä, joita tässä ei ole muutoin määritelty, on
samat määritelmät kuin yleisissä ehdoissa osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi.
1.1 ”Tili” tarkoittaa tiliä (mukaan lukien Adobe ID ja käyttäjäprofiili), jonka käyttäjä luo rekisteröityessään palveluun
ensimmäistä kertaa, mukaan lukien yksilöivät avaimet tai tunnukset, jotka Adobe antaa käyttäjälle tai joita Adobe käyttää
yhdistääkseen käyttäjän kyseiseen tiliin.
1.2 ”Adobe” tai ”me” tarkoittaa Adobe Systems Incorporated -nimistä Delawaressa sijaitsevaa yhtiötä (osoite:
345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA), mikäli tämä sopimus astuu voimaan ollessasi Yhdysvalloissa, Kanadassa tai
Meksikossa. Muussa tapauksessa se tarkoittaa Adobe Systems Software Ireland Limited -nimistä yhtiötä (osoite: 4-6
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti).
1.3 ”Toimisto” tarkoittaa yksityistä tai kaupallista yritystä, joka tarjoaa verkkosivu- tai grafiikkasuunnittelua, mainontaa,
markkinointia tai vastaavia palveluita, joihin sisältyy julkaistun median luominen ja/tai ylläpito.
1.4 ”Tietokone” tarkoittaa tietojen tallentamiseen tai käsittelyyn käytettävää virtuaalista tai fyysistä laitetta, kuten palvelinta,
pöytätietokonetta, kannettavaa tietokonetta, mobiililaitetta, Internetiin kytkettyä laitetta ja laitteistotuotetta. Jos laitteessa on
useampi kuin yksi virtuaaliympäristö (mukaan lukien virtuaalikoneet ja virtuaaliset suorittimet), kukin virtuaaliympäristö
lasketaan erilliseksi tietokoneeksi.
1.5 ”Asiakkaan sisältö” (kuten sanaa ”sisältö” käytetään Adoben yleisissä käyttöehdoissa) tarkoittaa fontteja tai fonttiperheitä,
jotka kolmas osapuoli on suoraan lisensoinut käyttäjälle käytettäväksi tämän sopimuksen mukaisessa palvelussa.
1.6 ”Johdannaistyö(t)” tarkoittaa binääridataa, joka perustuu lisensoituun sisältöön tai on johdettu siitä (mukaan lukien kaikki
lisensoidun ohjelmiston osat) muodossa, jossa kyseinen binääridata voidaan yhdistää, muuntaa tai sovittaa muun muassa
minkä tahansa muotoiseen binääridataan, joksi lisensoitu sisältö voidaan muuntaa.
1.7 ”Dokumentaatio” tarkoittaa selitteellisiä kirjallisia materiaaleja ja tiedostoja ja/tai muita käyttäjädokumentteja, jotka
toimitetaan lisensoidun sisällön mukana tai jotka Adobe on julkaissut tai joita Adobe muutoin tarjoaa käyttäjälle palvelun
yhteydessä.
1.8 ”Sarja” tarkoittaa tietokoneen, Internetin tai muun tallennusvälineen kanssa yhteensopivaa ohjelmistopakettia, jonka
käyttäjä on luonut palvelun avulla ja joka koostuu käyttäjän valitsemista asetuksista, lisensoiduista fonteista, muotoiluista,
tyyliohjeista ja muista ohjelmistokoodeista, mukaan lukien JavaScript-koodit, joita voidaan toimittaa palvelun kautta ja joiden
avulla kukin sarja ja sen julkaisija voidaan pakata ja yksilöidä ja julkaistun median yhteydessä käytettyjä lisensoituja fontteja
voidaan hallita ja jäljittää.
1.9 ”Lisensoija(t)” tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka on lisensoinut Adobelle jonkin osan lisensoidusta sisällöstä, jonka
Adobe tarjoaa käyttäjän käyttöön.

1.10 ”Lisensoitu sisältö” tarkoittaa lisensoituja fontteja, Marketplace-fontteja, lisensoitua ohjelmistoa sekä palvelua, palvelun
käyttöliittymiä ja palvelun käyttöliittymän tunnuksia.
1.11 ”Lisensoidut fontit” tarkoittaa fontteja tai fonttiperheitä, jotka Adobe lisensoi käyttäjän käytettäväksi palvelun kautta tässä
määritettyjen lisäehtojen mukaisesti.
1.12 ”Lisensoitu ohjelmisto” tarkoittaa palvelua ja mitä tahansa muuta tämän sopimuksen kanssa toimitettavaa ohjelmistoa,
mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta ohjelmistotiedostot, jotka sisältävät lisensoituja fontteja, Marketplace-fontteja,
komentosarjoja, komentosarjalogiikkaa tai muita tässä palvelussa tai Typekit Sync -palvelun kanssa käytettyjä koodeja tai
vietyihin tiedostomuotoihin upotettuja koodeja (sekä kaikkia edellä mainittuihin liittyviä päivityksiä ja dokumentaatioita),
jotka Adobe tarjoaa käyttäjälle lisensoidun sisällön käyttämiseksi ja vastaanottamiseksi palvelun kautta.
1.13 ”Marketplace-fontit” tarkoittaa fontteja tai fonttiperheitä, jotka Adobe tai lisensoija(t) lisensoi(vat) käytettäviksi palvelun
kautta Adoben tai lisensoijan määrittämien loppukäyttäjää koskevien käyttöoikeusehtojen puitteissa.
1.14 ”Marketplace-tilaus/tilaukset” tarkoittaa Marketplace-fontteja, jotka Adobe ja lisensoija(t) tarjoavat käytettäviksi
palvelussa ja palvelun kautta.
1.15 ”Sallittu määrä tietokonelaitteita” tarkoittaa suurinta määrää tietokonelaitteita, joihin Typekit Sync -fontit on lupa
asentaa (mukaan lukien käyttäjän omaan tilaukseen määritettyjen rinnakkaiskäyttölupien määrä) ja joilla palvelua voidaan
käyttää.
1.16 ”Julkaisija” tarkoittaa yksilöä tai tahoa (käyttäjää tai mahdollisesti asiakasta, jonka puolesta käyttäjä toimii), joka omistaa
tai hallinnoi julkaistussa mediassa (muuta kuin lisensoitua) sisältöä.
1.17 ”Julkaistu(t) asiakirja(t)” tarkoittaa jaettavaan muotoon (Word, PDF, EPUB tms.) laadittuja digitaalisia asiakirjoja, joissa
käytetään lisensoituja fontteja joko upotettuina tai upottamattomina ja joita julkaistun asiakirjan käyttäjä voi esittää, näyttää
tai kuluttaa.
1.18 ”Julkaistu media” tarkoittaa asiakirjoja ja sivustoja joko yksittäisinä tai yhdessä julkaistuina.
1.19 ”Julkaistu sivusto” tarkoittaa käyttäjän suunnittelemia, kehittämiä tai luomia julkaistavia sivustoja, verkkosivuja ja
sivuston sisältöä, jotka sisältävät, käyttävät ja julkisesti esittävät lisensoituja fontteja Typekit Webin avulla.
1.20 ”Jälleenmyyjäpalvelu” on mikä tahansa palvelu, joka sallii asiakkaidensa valita fontteja sivustoille tai muille tuotteille,
joita se ylläpitää heidän puolestaan (esim. blogipalvelut, sosiaalisen median profiilit yms.).
1.21 ”Palvelu(t)” tarkoittaa Typekit-palvelun sivustoa osoitteessa www.typekit.com, mukaan lukien Typekit Sync, Typekit Web,
Typekit Marketplace ja kaikki muut palvelut, ominaisuudet ja sisällöt, jotka tarjotaan Typekit-palvelun sivuston kautta.
1.22 ”Palvelun käyttöliittymä(t)” tarkoittaa palvelun tarjoamia tai palvelun kautta käytettäviä laajennuksia ja sovellusten
käyttöliittymiä, joilla käyttäjä voi ohjelmoida palvelun toimintoja sekä esikatsella lisensoitua sisältöä tai muutoin luoda,
konfiguroida, muuntaa ja julkaista sarjoja sekä noutaa fontteja koskevia metatietoja palvelun fonttikirjastosta.
1.23 ”Tilaus” tarkoittaa kutakin palvelun tilausvaihtoehtoa, kokeilujaksot mukaan luettuina, sekä kaikkia niihin liittyviä
käyttöehtoja, lupia, rajoituksia ja maksuja, jotka kuvataan kunkin tilauksen osalta osoitteessa https://typekit.com/plans, jotka
on liitetty näihin lisäehtoihin viitteeksi.
1.24 ”Typekit Sync” tarkoittaa Typekit Sync -fontteja ja palvelun ominaisuuksia, joita voidaan käyttää lataamalla tai
asentamalla Adobe-ohjelmisto tietokoneeseen ja jotka auttavat käyttämään palveluita ja Typekit Sync -fontteja
julkaisutarkoituksessa (eli julkaistujen asiakirjojen luomiseen).
1.25 ”Typekit Sync -fontti/-fontit” tarkoittaa lisensoituja fontteja ja Marketplace-fontteja, jotka käyttäjä on synkronoinut
tietokoneelle julkaisutarkoituksessa (eli julkaistujen asiakirjojen luomiseen).
1.26 ”Typekit Marketplace” tarkoittaa palvelun osaa, jonka kautta Adobe ja lisensoija myyvät suoraan Adoben tai lisensoijan
omien käyttöehtojen alaisia Marketplace-fontteja.
1.27 ”Typekit Web” tarkoittaa Typekit Web -fontteja ja palvelun ominaisuuksia, jotka helpottavat palvelun ja Typekit Web fonttien käyttöönottoa ja käyttämistä julkaistujen sivustojen luomiseen.

1.28 ”Typekit Web -fontit” tarkoittaa käyttäjille tarjottavia julkaistujen sivujen luomiseen soveltuvia versioita lisensoiduista
fonteista ja Marketplace-fonteista.
1.29 ”Päivitykset” tarkoittaa päivityksiä, tarkistuksia, muutoksia tai lisäyksiä, jotka Adobe saattaa toteuttaa tai tarjota käyttäjälle
milloin tahansa palvelun päivittämiseksi, laajentamiseksi tai parantamiseksi laajuudessa, jota erilliset ehdot eivät kata. Adobe
ei ole millään tavalla velvollinen korvaamaan käyttäjälle tällaisia muutoksia.
1.30 ”Käyttö” tai ”käyttäminen” tarkoittaa kaikenlaista lisensoidun sisällön hyödyntämistä, kuten lataamista, integroimista,
käyttöönottamista, synkronoimista, käyttämistä tai esittämistä, palvelun avulla.
1.31 ”Käyttäjä” tai ”sinä” tarkoittaa yksilöä, tahoa tai toimistoa, joka käyttää palveluita luomalla käyttäjätilin palvelujen käyttöä
varten ja käyttämällä sitä omiin tarkoituksiinsa tai asiakkaan puolesta julkaistun median yhteydessä.
2. Pääehdot.
Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä lisäkäyttöehtoja (”lisäehdot”), ja ne täydentävät Adobe.com-sivuston käyttöehtoja
(”yleiset ehdot”), jotka löytyvät osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi ja jotka on sisällytetty näihin lisäehtoihin tällä
viittauksella.
2.1 Tilaukset ja Marketplace-tilaukset.
2.1.1 Palvelu tarjoaa (a) ilmaisia henkilötilauksia, (b) maksullisia henkilö-, yritys- ja suuryritystilauksia ja (c) Marketplacetilauksia, joilla voit ottaa lisensoitua sisältöä käyttöön ja muokata sitä julkaisemassasi mediassa. Jotkut maksulliset tilit
sisältävät myös kokeilujakson.
2.1.2 Tilausmaksut ja Marketplace-tilaukset eivät sisällä veroja, lisämaksuja tai lisäkuluja, jotka veroviranomainen saattaa
laskuttaa. Ne ovat käyttäjän vastuulla, lukuun ottamatta Yhdysvaltojen (liittovaltion ja osavaltioiden) veroja.
2.2 Liikakäyttö, päivitykset ja Marketplace-tilaukset.
2.2.1 Kussakin tilauksessa on käyttömäärää koskevia rajoituksia. Nämä rajoitukset koskevat lisensoitua sisältöä ja saattavat
sisältyä käyttäjätilisi profiiliin. Jos lisensoidun sisällön käyttö ylittää lisensoidulle sisällölle tai omalle tilauksellesi määrätyt rajat
(”liikakäyttö”), riippumatta siitä, oletko yksilö, jälleenmyyjä, Typekit-suuryritystilaaja tai Creative Cloud -suuryritystilaaja, ja
riippumatta siitä, tapahtuiko liikakäyttö tahallisesti tai tahattomasti, varaamme oikeuden yksinomaisen harkintavaltamme
mukaisesti veloittaa Typekit-suuryritystilauksessa tai Creative Cloud -suuryritysmyyntitilauksessa annetusta osoitteesta tai
henkilö- tai yritystilauksen tililtä sinulta tai luottokortiltasi välittömästi liikakäytön verran, päivittää tilisi vaihtoehtoiseen,
käyttötasoasi vastaavaan tilaukseen tai keskeyttää pääsysi lisensoituun sisältöön, kunnes tilisi tai liikakäytön kulut on
maksettu täysin. Suostut maksamaan meille välittömästi pyynnöstä kaikki tililtäsi erääntyneet määrät.
2.2.2 Jos sinulla on ilmainen henkilötilaus, ymmärrät, että osa käytössäsi olevaa lisensoitua sisältöä voi jossain vaiheessa
siirtyä maksullisen tilauksen piiriin. Tilausvalintoja saatetaan joutua päivittämään tai muuttamaan, jotta niiden lisensoitujen
sisältöjen käyttöä voidaan jatkaa.
2.2.3 Jos päivität ilmaisen henkilötilauksen maksulliseksi tilaukseksi tai siirryt yhdeltä maksulliselta tilaustasolta ylöspäin
(myös maksullisen tilauksen kokeilujakson aikana) kalliimpaan maksulliseen tilaukseen, senhetkisen ilmaisen tilauksen tai
maksullisen tilauksen (myös tilauksen kokeilujakson) kesto päättyy päivityshetkellä, ja asianmukainen maksu uudesta
maksullisesta tilauksesta veloitetaan kortiltasi välittömästi.
2.2.4 Jos alennat maksullisen tilauksen tasoa, vahvistat, että tällöin saatat menettää tiettyjä ominaisuuksia tai tilin
käyttökapasiteetti tai käyttörajoitukset saatavat pienentyä. Emme ole velvollisia korvaamaan tällaisia menetyksiä.
2.2.5 Jos peruutat maksullisen tilauksesi, saat automaattisesti ilmaisen henkilötilauksen. Jos muunnat maksullisen tilauksesi
ilmaiseksi henkilötilaukseksi ja olet saanut käyttöösi myös Marketplace-fontteja, sinulla on edelleen oikeus käyttää niitä.
2.2.6 Marketplace-fonttien maksut voivat muuttua ilmoittamatta.

3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet, lisensoidun sisällön käyttörajoitukset.
3.1 Lisensoidun sisällön käyttö. Tilauksen tai Marketplace-tilauksen tyypistä riippuen lisensoidun sisällön eri luokkien
saatavuudessa voi olla eroja. Jotkin tässä mainituissa lisäehdoissa kuvatut palvelun ominaisuudet, toiminnot ja lisensoidun
sisällön luokat eivät välttämättä ole saatavissa kaikkiin tilauksiin. Kun käyttäjä rekisteröityy mihin tahansa lisensoidun sisällön
osaan tai käyttää sitä, Adobe myöntää käyttäjän valitseman tilauksen (ja mahdollisten asianmukaisten tilausmaksujen)
mukaisesti ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää lisensoitua sisältöä julkaistun median suunnitteluun ja
kehittelyyn niiden käyttöoikeuksien mukaisesti, jotka Typekit-sivustolla on annettu lisensoituun sisältöön, ja ainoastaan niin
pitkäksi ajaksi, kun käyttäjä ylläpitää jatkuvaa tilausta, joka noudattaa seuraavia ehtoja:
3.1.1 Tietokonetaitto. Jos tilauksesi sallii lisensoidun sisällön käyttämisen tietokonetaittoon
(a) saat käyttää ainoastaan Typekit Sync-palvelua (mukaan lukien lisensoitu sisältö, jonka sallimme sinun ladata, asentaa tai
muutoin tuoda käytettäväksi Typekit Sync -palvelun välityksellä) sallitussa määrässä tietokoneita.
(b) voit käyttää tietokoneellesi ladattua lisensoitua sisältöä Typekit Sync -palvelulla ja valita käytettävissä olevista
lisensoiduista fonteista ne, jotka haluat synkronoida tietokoneeseesi julkaisujen taittamista varten.
(c) voit käyttää tietokoneeseesi synkronoituja Typekit Sync -fontteja julkaistujen asiakirjojen suunnitteluun ja kehitykseen
sekä upottaa lisensoitujen fonttien kopioita julkaistuun asiakirjaan kyseisen asiakirjan tulostamista, näyttämistä ja
muokkaamista varten. Fontti on määritettävä niin, että siinä on vain työn esittämisen kannalta välttämättömät glyyfit, ja
julkaistu asiakirja on salattava niin, että upotetut fontit ovat suojassa tahalliselta tai tahattomalta löytämiseltä tai
väärinkäytöltä. Mitään muita sulauttamisoikeuksia ei anneta tai sallita tämän käyttöoikeuden perusteella.
3.1.2 Julkaiseminen verkkosivustolla. Jos tilauksesi sallii lisensoidun sisällön käytön verkkosivustossa
(a) saat käyttää lisensoitua sisältöä julkaistujen sivustojen tai sivujen suunnitteluun ja kehittelyyn (sillä ehdolla, että käytät
sarjaa, jota me vaadimme tähän tarkoitukseen) ja luoda viittauksen tai koodata julkaistulla sivustollasi linkin valittuihin
lisensoituihin fontteihin niin, että kyseiset fontit näkyvät julkaistulla sivustollasi tarkoitetulla tavalla.
(b) saat käyttää ainoastaan lisensoituja fontteja julkaistuilla sivustoillasi tämän kohdan 3.1.2 mukaisesti.
3.2. Julkaisijan oikeus käyttää lisensoitua sisältöä silloin, kun käyttäjä luo julkaistua mediaa julkaisijan puolesta Julkaisijat, joiden
puolesta luot julkaistua mediaa, voivat jatkaa julkaistulle medialle suunnittelemasi lisensoidun sisällön käyttöä, jos kukin
tällainen julkaisija tilaa palvelun tai solmii Adoben kanssa erillisen sopimuksen palvelun käytöstä. Sitoudut antamaan julkaisijaasiakkaillesi kopion tai ilmoituksen näistä lisäehdoista (luettavissa osoitteessa www.adobe.com/go/terms_fi).
3.3 Palvelun myyminen edelleen.
3.3.1 Jos palvelun käyttäjä on toimisto, käyttäjällä on rajoitettu oikeus tarjota palvelua edelleen (ainoastaan toimistona
tarjoamiesi palveluiden yhteydessä omille asiakkaillesi). Adobe voi kuitenkin rajoittaa julkaistun median määrää, jonka
toimisto voi rekisteröidä palveluun, tai tällaisen toimiston tarjoamien palveluiden laajuutta.
3.3.2 Jos palvelun käyttäjä on jälleenmyyjäpalvelu, käyttäjä suostuu olemaan käyttämättä mitään lisensoidun sisällön osaa
ilman Adoben ennalta antamaa kirjallista lupaa. Jos käyttäjä on jälleenmyyjäpalvelu, joka käyttää vain ilmaisia
fonttipalveluitamme, käyttäjän tarvitsee vain lähettää Adobelle kirjallinen ilmoitus sähköpostilla. Ilmoituksessa on oltava
käyttäjän ja jälleenmyyjäpalvelun nimet, ja aihekentässä on oltava teksti ”Reseller Platform Notification”. Ilmoitus lähetetään
osoitteeseen support@typekit.com.
3.3.3 Jälleenmyyjäpalvelut saavat käyttää lisensoitua sisältöä laissa sallitulla tavalla, mukaan lukien tietojen ja ohjelmistojen
tuomista ja viemistä koskevat lait, paikalliset lait, tietosuoja- ja yksityisyydensuojalait ja säännöt, jotka soveltuvat
henkilökohtaiseen tai henkilön tunnistamisen mahdollistavaan tietoon.
3.4 Velvollisuudet, rajoitukset ja lisensoidun sisällön kielletty käyttö.
3.4.1 Dokumentaation kopioiminen. Saat kopioida asiakirjoja, mutta ainoastaan niin monta kopioita kuin tarvitset
lisensoidun sisällön käyttöön liittyväksi sisäiseksi viitemateriaaliksi.
3.4.2 Lisensoidun sisällön käytön jatkaminen. Lisensoidun sisällön jatkuva käyttö voi edellyttää useita Internet-yhteyksiä
lisensoidun sisällön tarjoamiseen, aktivointiin tai synkronointiin tai lisensoidun sisällön käyttöoikeuden valtuuttamiseen,

uudistamiseen tai validointiin. Joissain tapauksissa sinä ja kolmannet osapuolet, jotka käyttävät tai katselevat julkaistua
mediaa, voitte nähdä tietylle julkaistulle medialle suunnittelemasi lisensoidun fontin ainoastaan niin kauan kuin sinulla on
voimassa oleva jatkuva tilaus (ja kaikki mahdolliset maksut on maksettu asianmukaisesti).
3.4.3 Sisällytetyt avoimen lähdekoodin komponentit. Osassa lisensoitua sisältöä saatetaan hyödyntää tai ne voivat sisältää
avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja ja ohjelmia. Avoimen lähdekoodin lisenssiehdot, jotka on lueteltu
lisensoidun sisällön tekijänoikeustiedostoissa tai lisenssi-ilmoituksissa, hallitsevat sopimuksen lisäksi lisensoidun sisällön
käyttöä.
3.4.4 Säilytä olemassa olevat ilmoitukset. Lisensoidun sisällön yhteydessä voidaan toimittaa tiettyjä omistusoikeudellisia
ilmoituksia, mukaan lukien patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset. Kaikki tällaiset lisensoidussa sisällössä
esitetyt omistusoikeudelliset ilmoitukset on säilytettävä täsmälleen alkuperäisinä (eikä niitä saa poistaa tai muuttaa).
3.4.5 Lisensoidun sisällön kielletyt käytöt. Lukuun ottamatta avoimen lähdekoodin käyttöehtoja, jotka koskevat tiettyä
avoimen lähteen komponenttia, joka saattaa sisältyä palveluun tai jota saatetaan jakaa lisensoidun sisällön kanssa, käyttäjää
kielletään nimenomaisesti tekemästä seuraavia:
(a) Käyttäjä ei saa ylläpitää lisensoitua sisältöä omalla palvelimellaan tai muulla itse-ylläpitovaihtoehdolla tai -palvelulla, ellei
tätä nimenomaisesti sallita tilauksessa.
(b) Käyttäjä ei saa niputtaa, upottaa tai muulla tavoin jakaa lisensoitua sisältöä julkaistussa mediassa tai alilisensoida
lisensoidun sisällön käyttöoikeutta kenellekään muutoin kuin näiden lisäehtojen kohdassa 3.1 kuvatulla tavalla.
(c) Käyttäjä ei saa sallia lisensoidun sisällön ulkoista tulostamista julkaistun median kautta tai jakaa mitään lisensoidun
sisällön osaa erikseen tai tavalla, jolla toinen henkilö voisi luoda lisensoitua sisältöä käyttämällä uutta sisältöä käyttäjän
julkaistun median ulkopuolella.
(d) Käyttäjä ei saa lisätä mihinkään lisensoidun sisällön osaan toimintoja eikä muulla tavoin muuttaa, mukauttaa, kääntää,
muuntaa, muokata, luoda, tehdä tai teettää lisensoidusta sisällöstä johdannaistöitä.
(e) Käyttäjä ei saa purkaa, hajottaa, takaisinmallintaa tai muulla tavoin pyrkiä paljastamaan sarjan, palvelun tai lisensoidun
sisällön lähdekoodia tai ylittää, ohittaa tai muutoin kiertää ohjelmiston suojausmekanismeja sarjassa, palvelussa tai
lisensoidussa sisällössä (paitsi siinä määrin kuin käyttäjän lainsäädäntöalueen sovellettavat lait nimenomaisesti kieltävät
tällaiset rajoitukset. Tällöin kuitenkin edellytetään, että käyttäjä pyytää tiedot ensin Adobelta, jotta Adobe voi harkintansa
mukaisesti joko toimittaa kyseiset tiedot tai esittää kohtuullisia ehtoja, mukaan lukien kohtuullinen maksu ohjelmiston tai
lisensoidun sisällön käytöstä sen varmistamiseksi, että Adoben ja sen lisensoijan omistaman lisensoidun sisällön
immateriaalioikeudet turvataan).
(f) Käyttäjä ei saa myöntää lisensoidulle sisällölle käyttöoikeuksia tai vakuusturvaa tai muulla tavoin siirtää lisensoidun
sisällön tai minkään sen osan käyttöoikeuksia.
(g) Käyttäjä ei saa kopioida, siirtää tai poistaa lisensoitua sisältöä sarjasta tai siitä kohdasta tietokonetta, johon olemme
asentaneet kyseisen lisensoidun sisällön, eikä myöskään muulla tavoin pyrkiä käyttämään lisensoitua sisältöä muutoin kuin
tilaamalla palvelu suoraan tarjoamallamme tavalla.
(h) Käyttäjä ei saa kopioida ja jakaa lisensoitua sisältöä käytettäväksi palvelutoimistojärjestelyssä, kuten kaupallisen
tulostuspalvelujen tarjoajan kanssa (lukuun ottamatta tietyntyyppiseen julkaistuun mediaan upotettuja lisensoituja fontteja,
joita koskevat oikeudet ilmoitetaan näiden lisäehtojen kohdassa 3.1.1).
3.4.6 Näiden lisäehtojen noudattaminen. Adobe voi pyytää todisteita näiden lisäehtojen noudattamisesta kohtuullisella
varoitusajalla, ja käyttäjä suostuu antamaan Adobelle nämä todisteet kolmenkymmenen (30) päivän sisällä vaatimuksen
vastaanottamisesta.
3.5 Oikeudet, jotka käyttäjä myöntää Adobelle palvelun kautta käytettävään asiakkaan sisältöön. Käyttäjällä voi olla
tilaisuus tarjota asiakkaan sisältöä Adobelle ylläpidettäväksi, käytettäväksi tai hyödynnettäväksi palvelun, lisensoidun sisällön
tai julkaistun median yhteydessä. Adobe ei vaadi omistusoikeutta asiakkaan sisältöön, mutta se tarvitsee käyttäjältä tietyt
oikeudet vastatakseen käyttäjän pyyntöihin ja tehdäkseen palvelun käytöstä helpompaa.

3.5.1 Mitä tulee asiakkaan sisältöön, jonka käyttäjä antaa Adoben ylläpidettäväksi palvelun kautta, käyttäjä myöntää Adobelle
maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, tekijänoikeusmaksuista vapaan ja täysin maksetun oikeuden käyttää,
kopioida, muokata, muuntaa, kääntää, uudelleenmuokata, jäljentää, julkaista, siirtää, jaella, julkisesti käyttää ja julkisesti
esittää asiakkaan sisältöä, mukaan lukien ei-yksinomainen, alilisensoitava oikeus kaikkeen asiakkaan sisältöön ja sen malleja
koskeviin immateriaalioikeuksiin, jotta sisältöön voidaan soveltaa Adoben omistamaa ääriviivatekniikkaa ja
reunanpehmennystä, ohjelmallisia koodaussääntöjä ja ohjeita, pimennystä, segmentointia ja osajoukkotekniikkaa,
algoritmeja ja muita prosesseja sekä kaikkia niihin liittyviä resursseja ja dokumentteja (yhdessä ”Adoben fonttioptimointi”),
jotka vaaditaan asiakkaan sisällön muuntamiseen useisiin muotoihin, jotta Adobe voi käyttää, jäljentää, esittää, julkaista,
ylläpitää ja jaella niitä palvelun kautta julkaistun median yhteydessä.
3.5.2 Käyttäjä esittää ja takaa, että ei ole tehnyt sellaisia sopimuksia tai muita järjestelyjä, jotka estävät häntä myöntämästä
tässä kohdassa antamiaan oikeuksia.
3.5.3 Käyttäjä vapauttaa vahingonkorvausvastuusta ja suojaa Adoben ja sen toimihenkilöt, asiamiehet, työntekijät, edustajat ja
tytäryhtiöt kaikilta korvauksilta, vaatimuksilta tai kanteilta sekä korvausvastuilta, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien
kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka liittyvät käyttäjän Adobelle tarjoamaan asiakkaan sisältöön, kun tavoitteena on ollut
palvelun käytön helpottaminen.
3.5.4 Käyttäjä säilyttää oikeudet asiakkaan sisältöön, jonka hän antaa Adoben ylläpidettäväksi palvelussa tai sen välityksellä.
Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki Adoben asiakkaan sisältöön käyttämät Adoben fonttioptimoinnit ovat Adoben
omistamia. Epäselvyyksien välttämiseksi tähdennettäköön, että Adobe omistaa kaikki immateriaalioikeudet, jotka on
sisällytetty Adoben fonttioptimointeihin, muokkauksiin ja muihin Adoben suorittamiin töihin, joilla asiakkaan sisältöä on
muunnettu sopimaan eri formaatteihin, jotta niitä voidaan jaella palvelun kautta ja käyttää eri ympäristöissä.
4. Muut oikeudet ja velvollisuudet.
4.1 Tuki. Teknistä tukea tarjotaan vain maksullisen tilauksen omistajille tilatun palvelutason mukaisesti. Teknisen tuen
antamisen yhteydessä voimme tarvita yhteydenpitoa käyttäjän tai tämän henkilökunnan kanssa ja saatamme pyytää pääsyä
tämän järjestelmiin tai verkostoihin. Jos käyttäjä ei anna meille tällaista yhteistyömahdollisuutta, voimme rajoittaa
antamamme tuen laajuutta.
4.2 Irtisanominen.
4.2.1 Käyttäjä hyväksyy ja suostuu siihen, että Adobe hankkii lisensoituja fontteja ja Marketplace-fontteja lisensoijilta, jotka
omistavat fontit ja niiden lisensointioikeudet. Käyttäjän oikeudet ja lisenssisi käyttää näitä fontteja ja liittää niitä julkaistuun
mediaan riippuvat Adoben ja sen sisällön lisensoijien kyvystä ylläpitää ja toteuttaa keskinäisiä sopimuksiaan. Jos Adoben ja
sen sisällön lisensoijan välinen sopimus irtisanotaan, käyttäjä voi edelleen käyttää kyseisiä fontteja julkaistussa mediassa, ellei
Adobe toimita käyttäjälle irtisanomisilmoitusta. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä pyrimme ilmoittamaan siitä hyvissä ajoin
ennen kyseisen irtisanomisen toteutumista.
4.2.2 Pidätämme oikeuden milloin tahansa ilmoittaen tai ilmoittamatta tehdä väliaikaisia tai pysyviä rajoituksia, muokkauksia,
keskeytyksiä tai irtisanomisia palveluun, sen hintoihin (tai johonkin sen osaan), käyttäjän oikeuksiin käyttää palvelua tai
lisensoitua sisältöä tai palvelun käyttöliittymiin. Adobe ei ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle tai kolmansille osapuolille
tällaisia palvelun, lisensoidun sisällön tai niihin pääsyn rajoituksia, muokkauksia, keskeytyksiä tai irtisanomisia.
4.2.3 Voimme keskeyttää tai irtisanoa tilin ja oikeuden käyttää palvelua ja/tai lisensoitua sisältöä, jos käyttäjä rikkoo näitä
lisäehtoja, ei pidä tilin tietoja ajan tasalla ja hyvässä kunnossa tai jättää vaaditut tilauksen maksut maksamatta.
4.2.4 Voimme oman harkintamme mukaisesti keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi käyttäjän tilin pääsyn palvelun
käyttöliittymiin, jos Adobe päättelee, että on tapahtunut väärinkäyttöä, liikaa palveluun kohdistuvia toistuvia pyyntöjä tai
muunlaista palvelun käyttöliittymien liikakäyttöä.
4.2.5 Kaikki yritykset häiritä palvelun tai lisensoidun sisällön toimintaa millään tavalla voivat johtaa rikosoikeudellisiin
toimenpiteisiin ja tutkimuksiin ja syytteiden nostamiseen.
4.3 Maksujen palauttaminen. Ennalta maksettujen tilausten tai Marketplace-tilausten perumisesta, tason alentamisesta tai
muista muutoksista ei anneta takaisinmaksua.

4.4 Sopimuksen irtisanomisen tai peruuttamisen seuraukset.
4.4.1 Jos käyttäjä irtisanoo tilinsä tai jos me irtisanomme sen näiden lisäehtojen rikkomisen vuoksi, suljemme tilin ilman
erillistä ilmoitusta.
4.4.2 Tilin tai palvelun käytön tai palveluun pääsyn irtisanominen ja peruminen johtaa tilin välittömään lopettamiseen tai
poistamiseen ja kaiken tilin sisällön takavarikointiin ja poistamiseen, mukaan lukien palvelun asetustietojen ja verkkosivujen
suunnittelutiedot. Kun tiedot on kerran poistettu, niitä ei voida palauttaa.
4.4.3 Jos sinulla on kysymyksiä tästä palvelusta tai näistä lisäehdoista, käy palvelun tukisivuilla osoitteessa
https://typekit.com/help.
5. Yritystilit.
Jos sinulla on yritystilaus (määritetty osoitteessa https://typekit.com/plans ja jos kyseinen palvelun ominaisuus, toiminto tai
lisensoidun sisällön luokka on saatavissa tilauksellesi), käyttöehtosi on lueteltu edellä olevissa kohdissa 1–4 ja tässä kohdassa
5, paitsi jos solmit erillisen yritys-, suuryritys- tai fontinjulkaisu- ja lisensointisopimuksen tai vastaavan sopimuksen Adoben
kanssa, jolloin kyseisen sopimuksen ehdot ja niihin liittyvät tilauslomakkeet tai muut tilauslomakkeet menevät näiden
lisäehtojen edelle.
5.1 Palvelutasoa koskeva sopimus (SLA). Seuraavat käyttöehdot koskevat jokaista yritystiliä erikseen:
5.1.1 Palvelun saatavuus. ”Palvelun saatavuus” määritellään siitä hetkestä, jolloin palvelu pystyy ottamaan vastaan ja
prosessoimaan pyyntöjä ja vastaamaan niihin (lasketaan prosenttiosuutena jakamalla prosentuaalinen palvelun saatavuuden
minuuttimäärä tiettynä kuukautena kyseisen kuukauden minuuttien kokonaismäärällä) mitattuna kuukausittain; se ei
koskaan sisällä Adoben aikataulun mukaista palvelun huoltoa eikä force majeure -tapahtumia, jotka tarkoittavat
luonnonmullistuksia, terrorismia, työtaistelutoimenpiteitä, tulipaloa, tulvaa, maanjäristystä, hallituksen toimia, määräyksiä ja
rajoituksia, palvelunestohyökkäyksiä ja muita haitallisia toimia, kunnallispalveluiden keskeytymisiä tai muita palvelun
keskeytymisen syitä, jotka eivät ole Adoben kohtuullisessa hallinnassa.
5.1.2 Palvelun saatavuustavoite. Adobe pyrkii kohtuullisin keinoin takaamaan, että palvelu toimii vähintään 99,9 % ajasta
kuukausittain mitattuna.
5.1.3 Palvelun saatavuustakuu. Jos kohdassa 5.1.2 kuvattu Adoben palvelun saatavuustavoite ei toteudu jonakin kuukautena
ja olettaen, että käyttäjä muuten noudattaa näiden lisäehtojen velvollisuuksia, voidaan jokaisena päivänä, jona palvelun
saatavuus keskeytyy yhtäjaksoisesti yli neljän (4) tunnin ajaksi, myöntää tilille yhden (1) päivän palveluhyvitys kohdan 5
vaatimusten mukaisesti sillä hetkellä voimassaolevan palvelujakson päätteeksi.
(a) Laskiessaan palvelun saatavuustavoitetta Adobe katsoo, että palvelu ei ole ”saatavilla” vain, jos palvelun tukiryhmälle on
ilmoitettu asiasta ongelmalipukkeella kolmen arkipäivän kuluessa palvelun katkoksen tapahtumisesta.
(b) Saadakseen hyvityksen Adoben kykenemättömyydestä täyttää palvelun saatavuustavoite käyttäjän tulee vaatia hyvitystä
kirjallisesti viimeistään hyvitystä koskevan palvelun katkoksen ilmaantumista seuraavan kalenterikuukauden aikana.
(c) Jos käyttäjän omassa kirjanpidossa ja Adoben kirjanpidossa on erovaisuuksia, katsotaan Adoben kirjanpidon menevän
edelle.
(d) Palvelun hyvitys, jota tässä kohdassa tarjotaan, on ainoa ja muut tavat poissulkeva korvaustapa kaikista palvelun
katkoksista ja kaikesta Adoben kykenemättömyydestä saavuttaa palvelun saatavuustavoite. Kaikki käyttämättömät palvelun
hyvitykset poistuvat käytöstä palvelun ja tilaustyypin sopimuksen irtisanomisen tapauksessa.
(e) Jos havaitset palvelussa katkoksen, häiriön tai muita ongelmia, lähetä viesti palvelun tuen sähköpostiosoitteeseen, jonka
sait tilauksen yhteydessä, tai osoitteeseen support@typekit.com. Viestissä tulee olla ongelman selitys ja häiriön tai katkoksen
tarkka päivämäärä ja kesto sekä mahdollinen URL-osoite vastaavaan Internet-sivujen valvontaraporttiin.

6. Typekit-suuryritystilaukset.
Suuryritystilauksen käyttöehdot ovat saatavana erillisenä asiakirjana. Kyseisen erillisen asiakirjan ehdot ohittavat nämä
lisäehdot. Typekit-suuryritystilaukset on erotettu muista suuryritystilaustarjouksista, myös kaikista Creative Cloud suuryritystilauksista, joita saatetaan tarjota sinulle tai asettaa saatavillesi ylimääräisten tai erilaisten lisensointi- ja
hinnoitteluehtojen mukaisesti.
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