BUKI Regular и BUKI Regular Italic се отнасят към шрифовото семейство BUKI, създадено през
периода 2017 – 2020 от Омана Кацарска.

Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП)
ТОВА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ОПИСВА ПРАВАТА ВИ СПРЯМО СОФТУЕРА И
НЕГОВИТЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИ, А НЕ Е ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА.
Дизайнерът продължава да е собственик на копието на Софтуера и физическия носител (визията на шрифта)
на продукта, както и на всички други копия, които крайният потребител има право да използва съгласно
настоящото Споразумение.
Със свалянето и/или инсталирането на шрифтовете 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.
Тези шрифтове могат да бъдат използвани едновременно за лични или комерсиални цели.
Можете да използвате тези шрифтове за създаването на изображения на екран и в печат.
Позволено ви е да инсталирате тези безплатни шрифтове на неограничен брой от следните устройства
(компютри, таблети).
Позволено ви е да качвате и използвате тези безплатни шрифтове в уебсайтове с неограничен брой
преглеждания.
Можете да вграждате тези безплатни шрифтове към всеки документ, който изпращате към трети лица.
Такива документи могат да бъдат преглеждани, разпечатвани и редактирани от получателите.
Можете да внасяте знаци от безплатните шрифтове като векторни или растерни изображения в
редакторските програми като Illustrator, InDesign, Photoshop.
НЕ можете да модифицирате отделни знаци ( променяте кривите или самия дизайн на буквите, разтягате или
свивате ) от шрифтовете като векторни или растерни изображения в редакторски програми като Illustrator,
Photoshop. / Пример: Не можете да създадете лого, базирано на променени знаци от съществуващите
безплатни шрифтове./
НЕ можете да модифицирате самите шрифтове по какъвто и да било начин.
НЕ можете да възлагате на трети лица да модифицират шрифтовете по какъвто и да било начин.
НЕ можете да разпространявате, продавате, препродавате или подарявате нито една версия на
шрифтовете; всички производни работи, базирани на самите безплатни шрифтове; OpenType функции, без
изричното предварително писмено разрешение на автора.
Не можете да използвате отделен знак от шрифта в какъвто и да е комерсиален продукт, опаковка, дигитална
/социална медия и уеб реклама, печат, външни реклами, телевизионно предаване, без изричното съгласие от
автора.
Тези шрифтове се предоставят добросъвестно за употреба от всеки. Авторът моли в замяна да се
придържате честно към условията на това споразумение.
Когато употребявате шрифтовете и споделяте разработките си, моля да упоменавате името на шрифта и
автора в описанието, издателското каре, данните, колофона и т.н.
Благодаря.

BUKI Regular и BUKI Regular Italic are part of BUKI Font Family 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 Regular and BUKI Regular Italic free fonts 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.
These fonts can be used both for personal or commercial works.
You can use the free fonts to create projects in web and print.
You are allowed to install the free fonts on unlimited devices as such (computers, tablets)
You are allowed to upload and use the free fonts on web sites / templates with unlimited page
views.
You may embed the free fonts into any document you send to third parties. Such documents may be
viewed, printed and edited by the recipients.
You may embed / import characters from the fonts in editor programs such as Illustrator, InDesign or
Photoshop.
You may NOT modify ( change the curves or the overall design, stretch or shrink ) characters from
the fonts as vector or raster images in editor programs such as Illustrator or Photoshop. / For
example - you may NOT create logo based on modified letters from the free fonts./
You may NOT modify the fonts themselves in any way.
You may NOT commission a third party to modify the fonts.
You may NOT distribute, sell, resell or give away any versions of the fonts; any derivative works
based on the free fonts themselves; OpenType functions; without the author's prior written consent.
The fonts are granted the rights of use to everyone in good faith. The author requests that you
promise to adhere to the terms of this agreement to the best of your ability.
When using the fonts and sharing your designs, please mention the name of the fonts, BUKI, and the
author's name in the description, document credits, colophon and so on.
Thank you.

