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Termos de uso
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: POR FAVOR LEIA OS TERMOS E CONDIÇÕES ANTES DE USAR ESTE SITE. ESTES TERMOS E CONDIÇÕES
APLICAR a todos os visitantes ou usuários do HEELYS.COM, a Home Page dos quais se encontram WWW.HEELYS.COM (este "Site"). SEU USO
DESTE SITE confirma a aceitação incondicional dos TERMOS E CONDIÇÕES. SE VOCÊ NÃO ACEITAR OS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO USE
ESTE SITE.

Aviso de direitos autorais e Uso do Website:
O design deste site e todo o texto, gráficos, informações, conteúdos, processos, e outro material exibido ou que pode ser baixado a partir deste site
são protegidos por direitos autorais, marcas, e, possivelmente, de patentes e outras leis e não pode ser utilizado, exceto como permitido nestes
Termos e Condições ou com permissão prévia por escrito do proprietário de tal material. O conteúdo (incluindo, sem limitação, o olhar e sentir, todos
os textos, fotografias, imagens, vídeo e áudio) deste website são © 2009, Heelys Inc. Todos os direitos reservados. Você não pode modificar as
informações ou materiais exibidos ou que pode ser descarregado a partir deste site, de qualquer forma, nem reproduzir ou exibir publicamente,
executar ou distribuir ou utilizar tais informações ou materiais para qualquer finalidade pública ou comercial. Você não pode copiar, reproduzir,
publicar, transmitir, distribuir, executar, exibir, publicar, modificar, criar trabalhos derivados, vender, licenciar ou explorar este site. Qualquer uso não
autorizado de tais informações ou materiais pode violar as leis de direitos autorais, leis de marcas comerciais, das leis de privacidade e publicidade, e
outras leis e regulamentos e é proibido. Em caso de violação dessas leis e regulamentos, Heelys Inc. reservase o direito de buscar todos os recursos
disponíveis por lei e no patrimônio líquido. Heelys Inc. reservase o direito de bloquear ou negar o acesso ao site para qualquer um, a qualquer
momento, por qualquer motivo.

Marcas registradas:
Heelys Inc. ("Heelys" ou "nós") detém todos os direitos sobre as suas marcas comerciais, nomes comerciais, nomes de marca e imagem
comercial. Estas marcas, nomes ou comércio vestido, e todos os logotipos ou imagens associadas, são registradas e / ou marcas registradas de
direito comuns de Heelys são protegidos pelos Estados Unidos e as leis e tratados internacionais. Nenhuma licença para o uso de tais marcas, nomes
ou trade dress é concedido a você de acordo com estes termos e condições ou pelo seu uso do site heelys.com. Seu uso indevido das marcas
exibidos no site da heelys.com é estritamente proibido. Você também é aconselhável que Heelys irá valer de seus direitos de propriedade intelectual
em toda a extensão da lei, incluindo a busca de reparações cíveis e processo criminal.

Produtos, conteúdos e especificações:
Todos os recursos, conteúdo, especificações, produtos e preços de produtos e serviços descritos ou representados no site, estão sujeitas a
alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Heelys faz todos os esforços razoáveis 
p ara mostrar com precisão os atributos de seus produtos,
incluindo as cores aplicáveis; no entanto, a cor real que você vê vai depender do seu sistema de computador, e nós não podemos garantir que o
computador irá exibir com precisão tais cores. A inclusão de quaisquer produtos ou serviços neste site, em um determinado momento não implica ou
garante que esses produtos ou serviços estarão disponíveis a qualquer momento.

Aviso Especial sobre Search Engine Optimization:
Heelys e suas afiliadas têm uma política de nãotolerância em relação ao uso de nossas marcas registradas ou nomes em metatags e / ou texto
oculto.Especificamente, o uso de nossas marcas registradas ou nomes em palavraschave metatag é violação de marca, e o uso de marcas
registradas ou nomes no texto da página, metatags, e / ou texto oculto para fins de obtenção de classificações mais elevadas dos motores de busca é
a concorrência desleal.Ligando para qualquer página Web heelys.com é proibida ausente expressa autorização por escrito da Heelys Inc. Framing,
linking linha ou outra associação de site do heelys.com ou sua ou dos seus fornecedores de software ou código HTML, scripts, textos, obras de arte,
fotografias, imagens, vídeo e áudio com links, anúncios e / ou outras informações não originários do site da heelys.com é expressamente proibida.

Links de Terceiros:
Periodicamente, as ligações podem ser estabelecidas a partir deste website para um ou mais sites ou recursos operados por terceiros (os "Sites de
Terceiros") externos. Esses links são fornecidos apenas para sua conveniência. Além disso, alguns sites de terceiros também pode fornecer links
para o site da heelys.com. Nenhuma dessas ligações deve ser considerado implicar que Heelys subscreve as Sites de Terceiros ou qualquer
conteúdo nele. Não Heelys não controla e não é responsável por quaisquer sites de terceiros ou qualquer conteúdo, publicidade, produtos ou outros
materiais presentes ou disponíveis em tais sites de terceiros. O acesso a qualquer Site de Terceiros é por sua conta e risco e Heelys não terá
qualquer responsabilidade decorrente ou relacionada a tais sites e / ou seu conteúdo ou por quaisquer danos ou perdas causados 
o u alegadamente
causados 
p or ou em conexão com qualquer compra, uso ou confiança em tal Conteúdo, bens ou serviços disponíveis no ou através de terceiros, tais
Site.

Informações do Usuário:
Diferente de informações de identificação pessoal, que está sujeito à Política deste website de Privacidade, qualquer material, informações,
sugestões, idéias, conceitos, knowhow, técnicas, perguntas, comentários ou outras comunicações que você transmitir ou colocar o site em qualquer
forma (" Comunicações do usuário ") é e será considerada não confidencial e nãoproprietário. Nós e nossas respectivas afiliadas e nossos ou os
seus representantes podem utilizar qualquer uma ou todas as comunicações do utilizador para qualquer propósito, incluindo, sem limitação,
reprodução, transmissão, divulgação, publicação, difusão, desenvolvimento, fabricação e / ou comercialização de qualquer forma por qualquer ou
todos os fins comerciais ou não comerciais. Nós podemos, mas não são obrigados a, monitorar ou analisar qualquer comunicação do usuário. Nós
não temos a obrigação de usar, voltar, revisão, ou responder a qualquer comunicação do usuário. Nós não terá qualquer responsabilidade
relacionada com o conteúdo de tais comunicações do usuário, ou não decorrente sob as leis de direitos autorais, difamação, privacidade,
obscenidade ou outra. Reservamonos o direito de remover qualquer ou todas as comunicações do usuário, que inclui todo o material que
considerem inapropriado ou inaceitável. Se você está acessando e usando o site em nome de outra pessoa, você declara que tem autoridade para
obrigar essa pessoa como um principal com todos os termos e condições aqui previstas e você concorda em aceitar a responsabilidade por danos
causados 
p elo uso indevido dessa pessoa do website.

Conduta do Usuário:
Você não deve fazer qualquer um dos seguintes: (a) tentativa de modificar ou "hackear" o site; (B) acessar qualquer área do site que você não está
explicitamente autorizado a acessar; (C) interferir, restringir ou inibir qualquer outro usuário de uso e gozo do site; (D) se passar por qualquer pessoa
ou entidade ou declarar falsamente ou deturpar sua afiliação com uma pessoa ou entidade; (E) coletar ou capturar informações pessoais sobre
outros usuários do site; e (f) comprometer o funcionamento dos sistemas de computador de propriedade de Heelys Inc. ou de suas afiliadas ou a
reputação de Heelys Inc. ou de suas afiliadas.

Elegibilidade do transporte:
Esta promoção por tempo limitado está disponível apenas nos Estados Unidos. Não Heelys não enviamos para caixas postais. Não Heelys não
enviamos internacionalmente.

Recusa de transferências:
UPS tentará entregar seus sapatos até 3 vezes antes de enviar de volta para Heelys. No caso em que uma transferência é encaminhado de volta
para Heelys, vamos tentar enviar sua remessa mais uma vez antes de cancelar a ordem.
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Retorna:
Nós aceitamos devoluções em nossos produtos sob duas condições: 1. Heelys erro  você deve receber o produto diferente do que você pediu,
Heelys vai pagar para embarque em sapatos de volta às suas instalações de armazenamento, bem como para a expedição do produto correto para
você. 2. Insatisfação do cliente  Você pode retornar novos itens ainda em sua condição original no prazo de 30 dias da entrega. Cliente é
responsável por todas as despesas de envio para retornar sapatos para Heelys.

Todas as devoluções devem ser verificadas pelo serviço ao cliente. Heelys não se responsabiliza por qualquer sapatos devolvidos sem ser atribuída
uma autorização de retorno de serviço ao cliente.
Todas as transferências devem ser enviados de volta com um veículo que permite o acompanhamento. Heelys não é responsável por bens
perdidos, roubados ou danificados.

Garantia limitada:
Shoes vendidos através do Heelys Loja têm garantia contra defeitos de materiais e mão de obra por 90 dias a partir da data de recebimento. Defeitos
de fabricação será determinado pela Heelys. Créditos válidos receberá um reembolso total. Ajuste incorreto não são critérios válidos para garantia. A
garantia é válida somente com a prova de compra na loja online Heelys Shop. Mau uso, abuso ou alteração de produto anula a garantia. Esta
garantia não se aplica a sapatos vendidos fora desta promoção online limitado. Heelys não emitirá produto de substituição ou de crédito para
sapatos retornados que sofreram desgaste excessivo ou qualquer tipo de abuso ou maus tratos.

Limitação de responsabilidade:
Não Heelys não assume qualquer responsabilidade, ou vai ser responsabilizado, por quaisquer danos ou quaisquer vírus que podem infectar o seu
computador, equipamentos de telecomunicações, ou outros bens causados 
p or ou decorrentes de seu acesso, uso, ou vendo este website ou
download de qualquer informação ou materiais neste site. EM HIPÓTESE ALGUMA HEELYS, OU QUALQUER UM DE SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS,
diretores, funcionários, acionistas, afiliadas, agentes, sucessores ou cessionários SERÁ RESPONSÁVEL POR VOCÊ OU QUALQUER OUTRA
PESSOA POR QUAISQUER, ESPECIAIS, punitivos, incidentais ou de consequência indireta (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO , os decorrentes da
PERDA DE LUCROS, perda de dados ou interrupção de negócios) DECORRENTES DO USO, IMPOSSIBILIDADE DE USO OU DOS RESULTADOS
DO USO DESTE SITE, qualquer site ligado a este website, ou dos materiais, INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS contidas em qualquer um OR TODOS
ESSES SITES, SEJA COM BASE EM GARANTIA, CONTRATO OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL E OU NÃO INFORMADA SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE NÃO SE APLICAM AO LIMITE PERMITIDO POR LEI. Consulte o seu
LEIS LOCAIS POR QUAISQUER tais proibições.

Revisões destas local de uso Termos e Condições:
Estes local de uso Termos e Condições poderão ser revisados 
a qualquer momento e de tempos em tempos, atualizando esta publicação. Você deve
visitar esta página periodicamente para rever os então atuais de uso de site Termos e Condições porque são obrigatórias para você. Certas
disposições destes local de uso Termos e Condições poderão ser substituídas por avisos legais ou termos localizados em determinadas páginas
deste site. Seu uso continuado deste website após quaisquer alterações a estes termos e condições são postados serão consideradas aceitação
dessas alterações.
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