Az Adobe Tartalomszerver Kiegészítő feltételei
Utolsó frissítés: 2014. június 18. Teljes egészében felváltja a 2008. augusztus 26-i változatot.
Az Adobe Tartalomszerver Szoftver és a kapcsolódó licenc aláírási Szolgáltatás használatát a jelen Kiegészítő
feltételek szabályozzák, amelyek a http://www.adobe.com/go/terms_hu oldalon található Adobe.com
Felhasználói Feltételek („Általános szerződéses feltételek”) kiegészítése és része. Az itt meg nem határozott nagy
kezdőbetűs kifejezések az Általános szerződéses feltételekben található meghatározások szerint értelmezendők.
1. Felhasználói korlátozások
1.1 Szolgáltatás A Szolgáltatást csak a Szoftverrel kapcsolatban, a Szoftver által generált licencek digitális
aláírására lehet használni.
1.2 Szoftver Amennyiben betartja a jelen feltételeket, egy nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható
licencet biztosítunk a Szoftver kompatibilis számítógép szerverekre való telepítésére és használatára kizárólag a
Szolgáltatásnak megfelelő módon.
2. Szolgáltatási megállapodás
2.1 A Szolgáltatás elérhetőségi célkitűzése Kitűzött célunk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a havi
mérések alapján a Szolgáltatáshoz 99,9%-os hozzáférhetőségét biztosítsunk („A Szolgáltatás elérhetőségi
célkitűzése”). A Szolgáltatás elérhetősége az az idő, amikor a Szolgáltatás kérések fogadására, feldolgozására és
megválaszolására képes, kivéve (a) Tervezett karbantartás, (b) Felhasználói hiba fellépése és (c) vis major esetén.
A Szolgáltatás elérhetőségét az a százalékos arány adja, amit úgy számolunk ki, hogy azokat a perceket, amelyek
alatt a Szolgáltatás elérhető volt az adott hónapban (a kivételeket leszámítva), elosztjuk az adott hónap összes
percével.
2.2 A „Felhasználói hiba fellépése” azt jelenti, hogy a Szolgáltatások bármely felhasználójának alkalmazásából,
tartalmából, eszközéből, tevékenységéből illetve mulasztásából kifolyólag valamely szolgáltatás elérhetetlenné
válik.
2.3 „Vis major” alatt elemi károk, terrorizmus, sztrájk, tűz, árvíz, földrengés, kormányzati törvény, rendelet vagy
megszorítás, szolgáltatásmegtagadásos támadások és más szándékos cselekmények, közüzemi
meghibásodások, vagy más olyan körülmények értendők, amelyek a Szolgáltatás elérhetetlenségét okozzák, és
amelyekre cégünknek nincs érdemleges befolyása.
2.4 „Tervezett karbantartás” alatt azok a karbantartási munkálatok értendők, amelyeket a rendszeres
karbantartási időszakokban végzünk (jelenleg csendes-óceáni idő szerint szombat 00:01 és vasárnap 23:59
között, hétköznap csendes-óceáni idő szerint 18:00 és 23:59 között), valamint minden más karbantartási
munkálat, amelyről a megkezdés előtt legalább negyvennyolc (48) órával tájékoztatjuk Önt. Karbantartási
munkálatokat végezhetünk az összes vagy néhány Szolgáltatáson annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat
támogató vagy működtető hardvereket vagy szoftvereket bővítsük, megtegyük a szükséges biztonsági
intézkedéseket vagy bármely más problémát kezeljünk, ha a Szolgáltatások folyamatos működtetése érdekében
ezt szükségesnek ítéljük.
3. Műszaki támogatás
A Műszaki támogatás a Szolgáltatás része. A műszaki támogatás korlátlan számú esetre vonatkozik a következő
területeken: standard telepítés, termékhibák, termékelemek, átjárhatóság, adminisztráció, csatlakozás és fájlok
áthelyezése. A célzott válaszadási idő 1 munkanap. A támogatás a jelenlegi verzióra érvényes, valamint az előző
verzióra, a jelenlegi verzió szállítási dátumától számított 90 napig. Minden műszaki támogatással kapcsolatos
esetet az Ön hivatalos címéről kell az Adobe-nak elküldeni.

4. Díjak
Ha a jelen feltételekkel egyetért, a Szoftver és Szolgáltatás használatára vonatkozó licenc megvásárlásakor
egyszeri díjat kell az Adobe-nak megfizetni. Külön díjat számolunk fel a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez
szükséges digitális aláírás szolgáltatásért, valamint a Szoftver bővítésekért és frissítésekért, amelyeket előzetesen,
a számla kiállításától számított 30 napon belül kell megfizetni. Cégünk minden egyes általunk aláírt licenc után
automatikusan levonja a díjat az Ön hitelkártyájáról.
5. Időtartam
A Szolgáltatások akkor aktiválódnak, amikor visszaigazoljuk a fizetést, és innentől számítva a Szolgáltatások 1
évig használhatók. Ezután a felek megújíthatják a Szolgáltatásokat egy következő 1 éves időtartamra.
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