Yderligere vilkår for Adobe Content Server
Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 26. august 2008 i sin helhed.
Din brug af Adobe Content Server-softwaren og relaterede Tjenester til licenssignering er underlagt disse
yderligere vilkår, som supplerer vilkårene for brug af Adobe.com (“Vilkår”), der findes på
www.adobe.com/go/terms_dk. Vilkår med stort begyndelsesbogstav, der ikke er angivet her, har den samme
betydning som angivet i Vilkårene.
1. Brugerbegrænsninger.
1.1 Tjeneste. Du må kun bruge Tjenesten i forbindelse med Softwaren til digital signering af licenser genereret af
Softwaren.
1.2 Software. Såfremt du overholder disse vilkår, tildeler vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig
licens til at installere og bruge Softwaren på kompatible computerservere – udelukkende sammen med
Tjenesten.
2. Aftale om serviceniveau.
2.1 Mål for Tjenestens tilgængelighed. Vores mål er at gøre en rimelig indsats for, at Tjenestens tilgængelighed
når 99,9 % målt på en månedlig basis (“Mål for Tjenestens tilgængelighed”). Tjenestens tilgængelighed defineres
som den tid, hvor tjenesten er i stand til at modtage, behandle og besvare anmodninger, med forbehold for
(a) planlagt vedligeholdelse, (b) fejl hos kunden og (c) force majeure. Tjenestens tilgængelighed beregnes som
et procenttal ved at dividere antallet af minutter, hvor Tjenesten er tilgængelig i den pågældende måned (med
forbehold for undtagelser), med det samlede antal minutter i den pågældende måned.
2.2 “Fejl hos kunden” betyder, at tjenesterne ikke er tilgængelige som følge af dine programmer, dit indhold eller
dit udstyr eller handlingerne udført af eller undladt af en given bruger af Tjenesten.
2.3 “Force majeure” betyder forhold, man ikke er herre over, terrorisme, strejker, brand, oversvømmelse,
jordskælv, regeringsbeslutninger, ordrer eller restriktioner, tjenesteafvisningsangreb og anden skadelig adfærd,
fejl på udstyr eller enhver anden årsag til Tjenestens manglende tilgængelighed, der var uden for vores kontrol.
2.4 “Planlagt vedligeholdelse” betyder enhver vedligeholdelse, der blev udført i vores sædvanlige
vedligeholdelsesvinduer (i øjeblikket fra lørdag kl. 00:01 Pacific Time og søndag kl. 23:59 Pacific Time samt
ugedage mellem 18:00 Pacific Time og 23:59 Pacific Time) og enhver anden vedligeholdelse, som du advares
om mindst 48 timer i forvejen. Vi kan udføre vedligeholdelse på dele af eller hele Tjenesten for at opgradere
hardware eller software, som betjener eller støtter Tjenesten, indføre sikkerhedsforholdsregler, eller tage os af
andre problemer, som antages for at være passende for den fortsatte funktion af Tjenesten.
3. Teknisk support.
Teknisk support er inkluderet med Tjenesten. Teknisk support dækker et ubegrænset antal henvendelser ifm.
følgende emner: standardinstallation, produktdefekter, produktfunktioner, tværfunktionalitet, administration,
forbindelse og filoverførsel. Den tilstræbte svartid er 1 forretningsdag. Supporten gælder kun den aktuelle
version – og den forrige version i en periode på 90 dage fra lanceringen af den aktuelle version. Alle tekniske
supportsager skal sendes til os fra din autoriserede kontaktperson.
4. Gebyrer.
Når du har accepteret disse vilkår, skal du betale os et indledende gebyr, der oplyses på købstidspunktet, for
licensen til at bruge Softwaren og Tjenesten. Vi opkræver et gebyr for adgang til den digitale signeringstjeneste

samt opdateringer og opgradering til Softwaren, der skal betales på forhånd inden for 30 dage fra fakturadatoen.
Vi trækker også automatisk et gebyr på dit kreditkort for hver licens, der signeres af os.
5. Periode.
Tjenesterne starter, når vi har bekræftet din betaling for Tjenesterne, og fortsætter i en periode på ét år. Derefter
kan parterne aftale at forny Tjenesterne i yderligere ét år ad gangen.
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