
Шрифовото семейство BUKI е създадено в периода 2017 – 2020 от Омана Кацарска. 

Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП) 
 
ТОВА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ОПИСВА ПРАВАТА ВИ СПРЯМО СОФТУЕРА И 
НЕГОВИТЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИ. 
 
Със свалянето и/или инсталирането на шрифтово семейство  BUKI / БУКИ вие се съгласявате със следното 
ЛСКП Споразумение и получавате лиценз за употреба на дигиталните шрифтове. Не получавате авторски 
права върху дизайна или собственост върху шрифтовете, а правата за тяхното използване. 

1. Предоставени права  - Лицензодателят предоставя на Лицензополучателя постоянен,  неизключителен, 
непрехвърляем и без право на сублицензия да: 

1.1 Използвате шрифта за създаване и разпространение на лога, графични изображения, текстови файлове и 
художествени произведения, включващи текст и заглавия за показване на всяка повърхност, включително 
компютърни екрани, телевизионни екрани, хартия или друга повърхност. Създадените примери включват, но 
не се ограничават до:  фиксиран размер (напр. JPG, PNG и т.н.) или статичен вектор (например SVG, EPS и 
други). 

1.2 Вградете или свържете лиценза в съответствие с правилата, описани в раздел 2.3. „Вграждане на 
документи“ на този ЛСКП. 

2. Изисквания и ограничения 

2.1  Продукти 

Лицензополучателят НЕ може да използва шрифта за създаване на азбука от отделните букви за продукти 
като пластмасови или дървени отделни букви, печати, шаблони, лепящи стикери, където дизайна на буквите е 
основното и водещо изображение, или във всеки друг подобен случай на репродуциране на дизайна на самите 
букви за търговски цели.  

2.2. Потребители и инсталиране 

2.2.1. Лиценз за десктоп 

Лицензите за десктоп ви позволяват да инсталирате шрифта на компютър. Когато купувате един лицензиран 
продукт или софтуер (едно шрифтово начертание), придобивате лиценз за десктоп за 2-ма  потребители.  

2.2.2 Шрифтът може да бъде използван от толкова на брой потребители, колкото са упоменати във 
фактурата. „Потребител“ е един човек или една машина по преценка на Лиценза. Всички потребители трябва 
да принадлежат на една и съща компания / фирма / издателство или домакинство, когато правят покупка на 
шрифта, освен в случаите, описани в точка 3 „Предоставяне на трети лица“. Шрифтът може да бъде 
инсталиран на сървър с цел внедряване към лицензирани потребители, като в този случай също всички 
гореупоменати рестрикции важат. 

2.3 Вграждане на шрифта в документи 

Вграждането на шрифта в документи като PDF, Microsoft Word и Microsoft PowerPoint и изпращането им на 
трети лица, трябва да бъдат четени само от тях. 

2.4  Документите, вграждащи лицензирания шрифт и създадени за вътрешно ползване или изпратени на 
трети лица, работещи от името на лицензополучателя, както е описано в раздел 3. „Предоставяне на трети 
страни“ могат да бъдат редактируеми. 

3. Предоставяне на трети лица 



Лицензополучателят може временно да предостави лицензирания шрифт на графичен дизайнер, печатар или 
независим изпълнител, който работи от името на Лицензополучателя. Тези трети лица, които временно 
използват лицензирания шрифт, се третират като лицензирани потребители и се броят към броя на 
потребителите, посочени във фактурата. В случай на единичен лиценз на потребител (single user license), 
Лицензополучателят може временно да предостави своя лиценз на една трета страна, без да нарушава този 
ЛСКП. 

Този дизайнер, предприемач или независим изпълнител  (трета страна) трябва: 

а. Да се съгласи в писмена форма да използва въпросния упоменат лиценз изключително за работата на 
Лицензополучателя, съгласно условията на този ЛСКП. 

б. Не запазва никакви копия на лицензирания шрифт след приключване на работата. 

4. Срок 

Този ЛСКП предоставя вечен лиценз за правата, посочени в точка 1. „Предоставени права“, освен ако и докато 
не се прекрати по взаимно писмено съгласие от двете страни - Лицензодател и Лицензополучател. 

5. Модификации 

Лицензополучателят НЕ МОЖЕ да променя или видоизменя лицензираните файлове или да създава производни  
на базата на тези файлове без предварително писмено съгласие от Лицензодателя. Лицензополучателят може 
да генерира файлове, необходими за вграждане или свързване в съответствие с този ЛСКП. 
Лицензополучателят не може да продава или препродава предоставените файлове и права за шрифта под 
никаква форма, нарушаваща направеното от автора. 

6. Допълнително 

По искане на Лицензополучателя, Лицензодателят ще предостави възстановяване на лиценз ИЛИ (но не и „И“), 
ще го замести с нова и подобрена версия на шрифта, ако се докаже извън разумното съмнение, че шрифтовото 
начертание / начертания има технически проблеми които би трябвало да бъдат предвидени или адресирани в 
процеса на неговото създаване. Това не се отнася за естетически и дизайнерски решения относно формите на 
самите знаци или въздуха между буквите и кърнинга. Например, ако контурът се пресича или знаците имат 
припокриване, което не е отстранено, това представлява технически проблем и може да бъде променено в 
следваща подобрена версия на шрифта. 

Лицензът на шрифта се предоставя „както е”. Лицензодателят не носи отговорност за преки, косвени, 
последващи или случайни щети (включително щети от загуба на бизнес печалба, прекъсване на бизнеса, загуба 
на бизнес информация и други подобни), произтичащи от използването или невъзможността да се използва 
продуктът.  

7. Авторски права 

Шрифтът е защитен от закона за авторското право. Лицензодателят (авторът) е единственият, 
изключителен притежател на всички права върху интелектуалната собственост, включително правата 
съгласно закона за авторското право и търговските марки. Лицензополучателят се съгласява да не използва 
шрифта по никакъв начин, който нарушава правата на интелектуална собственост на Лицензодателя или 
нарушава условията на този ЛСКП. Лицензополучателят ще носи юридическа отговорност и обезщетява 
Лицензодателя за всяко нарушение на правата на Лицензодателя, причинено от неспазване на условията на 
този ЛСКП лиценз. 



BUKI Font Family is created during 2017 – 2020 by Omana Katzarska. 

 End User License Agreement / EULA 

THIS LICENSE AGREEMENT DESCRIBES YOUR RIGHTS WITH RESPECT TO THE 
SOFTWARE AND ITS COMPONENTS.  

By downloading and/or installing the BUKI Font Family you agree to the following EULA License 
and receive the license to use the digital typeface software. You are not receiving the copyright to 
the design or the ownership of the fonts, but the rights to use the fonts. 

1. Rights Granted 

Licensor grants Licensee a perpetual, worldwide, non-exclusive, non-transferrable and without the 
right of sublicense license to: 

1.1. Use the Font to create and distribute “texts documents, images, graphics, logos, and artwork” 
for display on any surface including computer screens, television screens, paper, physical products, 
or any other surface. include, but are not limited to: a fixed size (e.g. JPG, PNG, etc.) or a static vector 
(e.g. SVG, EPS). 

1.2. Embed or link the Font in accordance with the rules described in Section 2.3. “Document 
Embedding” of this EULA. 

2. Requirements and Restrictions 

2.1. Products 

Licensee may not use the Font to create alphabet or letterform products for resale where the 
product consists of individual letterforms, including plastic or wooden letters, rubber stamps, die-
cut products, stencil products, or adhesive sticker alphabet products. 

2.2. Users and Deployment 
The Font may be used only in accordance with the kind of the bought license. 

2.2.1. Desktop license 
Desktop licenses allow you to install the Font on a computer. 
When you buy 1 (one) font style, you acquire only Desktop license for 2 ( two ) users.  

The Font may be used by no more than the number of users specified in the Invoice . A “user” can be 
a single person or single machine, at the discretion of the Licensee. All users must belong to the 
same company or household purchasing the Font except the temporary use by third parties as 
described in Section 3 “Provision to Third Parties” of this EULA. 

2.3 Document Embedding (including PDF, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint) Documents 
embedding the Font and sent to third parties, must be read only by those recipients. 

Documents embedding the Font and created for in-house use or sent to third parties working on 
behalf of the Licensee as described in Section 3. “Provision to Third Parties” may be editable. 



3. Provision to Third Parties 

The Licensee may temporarily provide the Font to a graphic designer, printer, agent, or independent 
contractor who is working on behalf of the Licensee. The Agents temporarily using the Font are 
treated as licensed users and count toward the number of users specified on the Invoice. In the case 
of a single user license, the Licensee may temporarily provide the Font to a single third party without 
violating this EULA. 

The third party designer, developer, agent, or independent contractor must: 
a. Agree in writing to use the Font exclusively for Licensee’s work, according to the terms of this 
EULA. 
b. Retain no copies of the Font upon completion of the work. 

4. Term 

This EULA grants a perpetual license for the rights set forth in Section 1. “Rights Granted”. 

5. Modifications 

Licensee MAY NOT modify the Font files, or create derivative fonts based on the Font without prior 
written consent from Licensor. Licensee may generate files necessary for embedding or linking in 
accordance with this EULA. Licensee may not resell or redistribute the free fonts itself or any 
derivative work based on the free fonts itself without the Licensor's (Author) prior written consent. 

6.  Additionally 

At Licensee's request, Licensor will provide a license refund OR (but not an "AND"), replacing it with 
a new and improved version of the font if it is demonstrated beyond a reasonable doubt that the font 
drawing (s) have technical problems that should to be foreseen or addressed in the process of its 
creation. This does not apply to aesthetic and design decisions about the shapes of the glyphs 
themselves or the metrics and the kerning. For example, if the outline intersects or the characters 
have an overlap that has not been removed, this is a technical problem and can be changed to a 
further improved version of the font. 

The font license is granted "as is". Licensor is not liable for direct, indirect, consequential or 
incidental damages (including damages from loss of business profit, business interruption, loss of 
business information, etc.) resulting from the use or inability to use the product. 

7. Copyright 

The Font is protected by copyright law. The Licensor is the sole, exclusive owner of all intellectual 
property rights, including rights under copyright and trademark law. Licensee agrees not to use the 
Font in any manner that infringes the intellectual property rights of the Licensor or violates the 
terms of this EULA. Licensee will be held legally responsible, and indemnifies Licensor for any 
infringements on the Licensor’s rights caused by failure to abide by the terms of this EULA. 

 


