
PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR
UM ARQUIVO EXCLUSIVO!
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Thermos de Uso ©Hally
Você tem autorização para usar estes gráficos em projetos pessoais ou confeccioná-los para venda em seu próprio atelier. 

Você poderá usar em seus próprios projetos, porém você não deve oferecê-los em formatos Digitais em nenhuma outra 
coleção de gráficos, em nenhum website, individualmente e nem tampouco para venda ou distribuição gratuita. 

Também não é permitido alterar os arquivos originais ou oferecê-los como se fossem de sua propriedade.
Se você deseja usar estes gráficos em layouts e projetos, submetê-lo a alguma revista ou qualquer outra publicação 

será necessário que sejam dados os devidos créditos a Hally.

Todos estes gráficos e imagens são de propriedade exclusiva da Hally com todos os direitos de autor reservados. 
Todos os gráficos e imagens da Hally são protegidos por leis de direitos autorais. 

VOCÊ PODE: 
Você pode usar estes gráficos em suas páginas de scrapbook PESSOAIS APENAS!

Você pode alterar o tamanho e a cor destes gráficos para servir a necessidade de seus trabalhos pessoais de scrapbooking.

VOCÊ NÃO PODE:
Você não pode declarar estes gráficos como se fossem seus. 

Você não pode alterar estes gráficos e depois dizer que são seus. 
Você não pode usar estes gráficos para adicioná-los aos seus próprios para afirmar que sejam seus. 

VOCÊ NÃO PODE transformar qualquer gráfico da Hally em tubes, cliparts ou brushes para uso em programas gráficos como 
Paint Shop Pro ou Photoshop etc...  e redistribuí-los em formato digital  de forma alguma. 

Você não pode oferecer qualquer imagem dos gráficos da Hally em nenhum website para download, 
nem enviar para listas de email, comunidades da Internet, Yahoo Grupos ou por qualquer outro meio.

VOCÊ NÃO PODE usar estes gráficos para fins comerciais em nem um formato digital.
VOCÊ NÃO PODE reproduzir estes gráficos em bordados digitais para revender. 

VOCÊ NÃO PODE fazer carimbos com estes gráficos.
Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco.

www.hally.com.br

©Hally Terms of use
You are authorized to use these graphics on personal projects or to make them for sale in your own studio. You may use it on your own projects, 

but you should not offer them in Digital formats in any other graphic collection, on any website, individually, nor for sale or distribution.
It is also not allowed to change the original files or offer them as if they were your property.

If you wish to use these graphics in layouts and projects, submitting them to a magazine or any other publication 
will require that you are given the appropriate credit to Hally.

All of these graphics and images are the exclusive property of Hally with all copyrights reserved.
All Hally graphics and images are protected by copyright laws.

YOU CAN:
You can use these graphics on your PERSONAL scrapbook pages ONLY!

You can change the size and color of these graphics to suit the need for your personal scrapbooking jobs.

YOU CAN NOT:
You can not declare these graphs as your own.

You can not change these graphs and then say they are yours.
You can not use these graphics to add them to your own to claim that they are yours.

YOU CAN NOT turn any Hally graphics into tubes, cliparts or brushes for use in graphic programs like Paint Shop Pro or Photoshop etc ... 
and redistribute them in digital format in any way.

You may not offer any image of Hally graphics on any downloadable website, nor send to email lists, Internet communities, 
Yahoo Groups or any other medium.

YOU MAY NOT use these graphics for commercial purposes in either a digital format.
YOU CAN NOT reproduce these graphics in digital embroideries for resale.

YOU CAN NOT make stamps with these graphics.
If you have any questions, please, contact us

www.hally.com.br
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