
Termos e Condições

Obrigada por adquirir meus produtos e ler este arquivo. 

Se fizer algum trabalho com ele, ficarei feliz em ver, me mande um link, ou um e-mail! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thank you for purchasing my products and read this file.  

Doing some work with him, I'll be happy to see, send me a link or an e-mail!  

 

Meu/My blog: http://www.tbeartes.com/ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Estes termos de uso são válidos somente para produtos comprados sob licença S4O/S4H. 

 

 

FAZENDO O DOWNLOAD DESTES ARQUIVOS, ESTARÁ CONCORDANDO COM ESSES

TERMOS DE UTILIZAÇÃO. 

 

SCRAP FOR OTHERS (S4O) – Criar para Terceiros 

 

Você Pode: 

 

· Utilizar os produtos “Tbeartes” para suas próprias páginas de scrapbook, e em projetos

digital, artesanal ou híbrido. 

 

· Utilizar os produtos “Tbeartes” em layouts a serem postados em galerias on line ou

publicados em revistas e periódicos. Não se esqueçam de creditar “Tbeartes ou Vania Yun” . 

 

· Utilizar os produtos “Tbeartes” no seu NEGÓCIO DE PEQUENA ESCALA sob as condições

especificadas e limitadas da LICENÇA DE “SCRAP 4 HIRE”, mencionada a seguir. 

· Usar os produtos “Tbeartes” em webpages, blogs e banners de loja. 

 

SCRAP FOR HIRE (S4H) – Uso Profissional Limitado 

 

Você Pode: 

 

· Os produtos “Tbeartes” podem ser usados na criação e/ou venda em pequena escala (isto é,

direto para o cliente), tais como lembrancinhas, D-Books, convites e afins. Lembrando que o

envio para o cliente deverá ser impresso ou a arte digital personalizada enviada somente em

arquivos jpeg, png ou pdf. A arte digital não poderá ser vendida, dada, trocada, compartilhada

na internet, somente direto para o cliente. 

 



 

Você NÃO Pode: 

 

· Você não pode utilizar os produtos “Tbeartes” para criar Quick Pages (páginas prontas), em

qualquer negócio on line ou para venda em qualquer loja, blog ou site de leiloes on line. 

 

· Redistribuir os produtos “Tbeartes” de qualquer forma (vendendo, partilhando, emprestando

ou por quaisquer atos de pirataria). 

 

· Utilizar os produtos do “Tbeartes” de forma obscena, pornográfica, imoral ou xenófoba. 

 

Qualquer esclarecimento, favor entrar em contato comigo pelo e-mail: tbeartes@bol.com.br 

 

Direitos reservados @tbeartes 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

These terms of use are valid only for products purchased under S4O / S4H license. 

 

 

BY DOWNLOADING THESE ARCHIVES, YOU WILL AGREE TO THESE TERMS OF USE. 

 

SCRAP FOR OTHERS (S4O) - Create for Third Parties 

 

You can: 

 

· Use "Tbeartes" products for your own scrapbook pages, and in digital, craft or hybrid

projects. 

 

· Use "Tbeartes" products in layouts to be posted in online galleries or published in magazines

and periodicals. Do not forget to credit "Tbeartes or Vania Yun". 

 

· Use the "Tbeartes" products in your * SMALL SCALE BUSINESS * under the specified and

limited conditions of the "SCRAP 4 HIRE" LICENSE, mentioned below. 

· Use "Tbeartes" products on webpages, blogs and store banners. 

 

SCRAP FOR HIRE (S4H) - Limited Professional Use 

 

You can: 

 

· "Tbeartes" products can be used in small-scale (ie direct-to-customer) creation and / or

selling, such as souvenirs, D-Books, invitations and the like. Remembering that the sending to



the client should be printed or the personalized digital art sent only in jpeg, png or pdf files.

Digital art can not be sold, given, exchanged, shared on the internet, only direct to the

customer. 

 

 

You can not: 

 

· You may not use "Tbeartes" products to create Quick Pages, in any online business or for

sale at any online store, blog, or auction site. 

 

· Redistribute "Tbeartes" products in any way (selling, sharing, lending or for any acts of

piracy). 

 

· Use "Tbeartes" products in an obscene, pornographic, immoral or xenophobic way. 

 

Any clarification, please contact me by e-mail: tbeartes@bol.com.br 

 

All rights reserved @tbeartes


