Dodatečné podmínky k serveru Adobe Content Server
Datum poslední aktualizace: 18. června 2014. Plně nahrazuje verzi z 26. srpna 2008.
Vaše používání programu Adobe Content Server Software a související Služby podepisování licencí se řídí těmito
Dodatečnými podmínkami, které doplňují Podmínky užívání (dále „Podmínky“) webu Adobe.com uvedené na
adrese www.adobe.com/go/terms_cz. Výrazy s počátečním velkým písmenem, které nejsou vymezeny v těchto
Dodatečných podmínkách, mají stejný význam jako v Podmínkách.
1. Omezení uživatele.
1.1 Služba. Službu budete používat pouze v souvislosti s Programem k digitálnímu podpisu licencí generovaných
Programem.
1.2 Program. V souladu s dodržováním těchto podmínek z vaší strany vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou,
odvolatelnou licenci k instalaci a používání Programu v kompatibilních počítačových serverech výhradně ve
spojitosti se Službou.
2. Smlouva o úrovni poskytované služby.
2.1 Cílová dostupnost služeb. Naším cílem je vynaložit přiměřené snahy zajistit dostupnost Služby na 99,9 %,
měřeno podle měsíců (dále jen „Cílová dostupnost služeb“). Dostupnost služeb je definována jako doba, po
kterou je Služba schopna přijímat, zpracovávat požadavky a odpovídat na ně, s výjimkou: (a) plánované údržby,
(b) chyby na straně zákazníka, (c) vyšší moci. Dostupnost služeb se počítá jako procentuální hodnota vydělením
počtu minut, kdy je služba dostupná během příslušného měsíce (minus vyloučení), celkovým počtem minut v
příslušném měsíci.
2.2 „Chyba na straně zákazníka“ znamená jakoukoli nedostupnost služby plynoucí z vašich aplikací, obsahu nebo
vašeho zařízení, případně jakýchkoli akcí či zanedbání ze strany jakýchkoli uživatelů Služby.
2.3 „Vyšší mocí“ se rozumí zásah Vyšší moci, terorismus, stávka, požár, povodeň, zemětřesení, zásah, nařízení
nebo omezení státního orgánu, počítačový útok s potlačením služby a jiné jednání s úmyslem způsobit škodu,
porucha funkčnosti či jiná příčina nedostupnosti Služeb, která je mimo naši kontrolu.
2.4 „Plánovanou údržbou“ se rozumí jakákoli údržba prováděná během našich obvyklých dob údržby
(v současné době od soboty v 00:01 tichomořského času do neděle 23:59 tichomořského času a v pracovní dny
od 18:00 tichomořského času do 23:59 tichomořského času) a jakýkoli jiný typ údržby, na které budete
upozorněni nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem. Máme oprávnění provádět údržbu Služeb či jejich částí za
účelem instalace vyšší verze hardwaru či softwaru, na nichž Služby běží nebo které jim poskytují podporu, za
účelem realizace bezpečnostních opatření či řešení jiných skutečností, které považujeme za vhodné pro dosažení
nepřerušeného provozu Služby.
3. Technická podpora.
Součástí Služby je Technická podpora. Technická podpora zahrnuje neomezený počet případů s následujícími
tématy: standardní instalace, závady na produktech, funkce produktů, interoperabilita, správa, konektivita a
migrace souborů. Cílová doba odezvy je 1 pracovní den. Podpora je omezena na stávající verzi plus na předchozí
verzi na dobu 90 dní od data vydání stávající verze. Veškeré případy technické podpory by nám měly být
předkládány vaší autorizovanou kontaktní osobou.

4. Poplatky.
Při vyjádření souhlasu s těmito podmínkami nám uhradíte počáteční poplatek předložený v době zakoupení
licence na používání Programu a Služby. Účtujeme servisní poplatek za digitální podepsání pro přístup ke Službě
a aktualizace a vylepšení Programu splatné předem do 30 dní od data vystavení faktury. Také vám automaticky
strhneme poplatek z vaší platební karty za každou licenci, kterou jsme podepsali.
5. Doba platnosti.
Poskytování Služeb začíná naším potvrzením vaší platby za Služby a bude pokračovat po dobu 1 roku. Strany pak
mohou Služby obnovit na následující období 1 roku.
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