TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

1.

OBJETO E GENERALIDADES

Os presentes termos e condições regulam o acesso e uso do site www.hawkersco.com.br
(doravante, o "Site") propriedade de SALDUM COMÉRCIO DIGITAL DO BRASIL LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 29.308.271/0001-90, com sede na Av Paulista, nº 2.444, 18º andar,
conjunto 182, sala 11, Cerqueira Cesar, CEP 01310-300, São Paulo/SP, e-mail:
contact@hawkersco.com.br, denominada simplesmente “HAWKERS”, administrado e
gerenciado por esta empresa.
A HAWKERS será a única empresa que comercializará os produtos exibidos no mesmo e
responsável pela relação contratual mantida com o usuário através da aquisição dos
produtos no Site.
2.

OBJETO

Este documento estabelece os Termos e Condições que irão regular a navegação através
do Site e a aquisição de produtos oferecidos pela HAWKERS aos usuários.
O Site destina suas vendas apenas no território nacional brasileiro, não realizando a
distribuição de produtos no exterior.
A HAWKERS, através do site www.hawkersco.com.br, proporciona informação acerca de
seus produtos e serviços e oferece a possibilidade de sua contratação. Devido ao
conteúdo e finalidade do site, as pessoas que queiram beneficiar-se de seus serviços
devem realizar o cadastro com o preenchimento do formulário de registro e seguindo os
passos que a HAWKERS posteriormente comunicará. A realização do cadastro supõe a
adesão às Condições de Uso e Política de Privacidade, na versão publicada no momento
em que se acessa o site.
Em qualquer caso, o site é acessível a pessoas físicas ou jurídicas que não chegam a
registrar-se nem iniciam uma compra de produto. Neste sentido, os usuários que acessam o
site sem a realização de cadastro aceitam sujeitar-se aos termos e condições presentes
nestas Condições de Uso, na medida em que podem ser aplicadas a eles.
A HAWKERS se reserva o direito de fazer modificações ou atualizações nos presentes Termos
e Condições, que serão aderidos, previamente, a cada nova compra, substituindo
completamente, eventual Termo anterior.
Ao se cadastrar no site, o usuário afirma ser maior de idade e capaz para assumir as
obrigações decorrentes do uso e das transações nele realizadas, declarando estar ciente e
de acordo com todo o conteúdo dos Termos e Condições de uso.
Em todos os casos, para poder celebrar um contrato com a HAWKERS, o usuário deve ser
maior de idade (igual ou acima de dezoito (18) anos) e ter a capacidade jurídica
necessária para celebrar contratos.
2.

ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SITE

A navegação pelo site é completamente gratuita, à exceção dos custos próprios do
usuário relativos ao acesso à Internet.

Não é necessária a realização de cadastro para acesso e navegação do site, entretanto,
este é obrigatório para a realização de compras, recebimento de publicidade, informação
e ofertas periódicas de campanhas promocionais e dos produtos ofertados.
Sob nenhuma circunstância a HAWKERS se responsabilizará pela veracidade dos dados
fornecidos no cadastro, sendo o usuário o único responsável pelas possíveis consequências,
erros e falhas que possam resultar da inconsistências de informações.
3.

CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

Os contratos celebrados por via eletrônica produzirão todos os efeitos, uma vez presentes os
requisitos necessários para a sua validade.
Todas as informações relativas ao contrato são disponibilizadas aos usuários antes mesmo
da realização da compra, conforme disposição do artigo 46 do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, o contrato entre o usuário e a HAWKERS se entende aceito e válido no
momento em que o usuário realiza um pedido no site, sendo esta uma manifestação
expressa de vontade, livre de quaisquer vícios.

4. AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS E MODALIDADE DE PAGAMENTO
Todas as informações sobre os produtos comercializados no site estarão descritas no
anúncio, não devendo entender incluso qualquer item ou acessório que não esteja
expressamente indicado na descrição.
A HAWKERS disponibilizará ao usuário documento eletrônico de formalização da compra
que poderá ser visualizado na conta do usuário na seção “meus pedidos” e também será
enviado para o e-mail cadastrado pelo usuário.
A compra dos produtos é feita mediante prévio cadastro e de forma eletrônica através do
Site www.hawkersco.com.br, sendo que qualquer pessoa com acesso à Internet pode
visualizar os produtos anunciados, bem como suas descrições.
Para a realização da compra o Usuário deverá:
1) Acessar o site e selecionar aqueles produtos que lhe interessam, sendo muito importante
que reveja as suas descrições, características, condições, prazos de entrega, valor de frete
e preços finais indicados na ficha de descrição de cada produto, bem como que
especifique as unidades pretendidas para cada um deles. Deste modo, os produtos
selecionados serão adicionados ao "Carrinho" de compras no Site, podendo o usuário
continuar navegando no site com todos os produtos selecionados incluídos no referido
"Carrinho".
O usuário poderá acessar o seu "Carrinho", que se encontra no canto superior direito da
página, a qualquer momento.
2)
Após selecionados os produtos, o usuário deverá iniciar o processo de compra
eletrônica, para o qual deve unicamente clicar no botão "Comprar”. Entretanto, para
efetivação de uma compra, é necessário que o usuário seja cadastrado no site, sendo que
após a escolha dos itens, deverá ser preenchido também a modalidade de pagamento
escolhida, bem como os dados para envio do pedido.

As formas de pagamento disponibilizadas no site são: cartão de débito/crédito (VISA,
Mastercard ou American Express) ou por PayPal. Vale destacar que sob nenhuma
circunstância a HAWKERS terá acesso aos dados bancários dos Usuários, sendo estes
diretamente geridos pelas entidades bancárias correspondentes.

5. DOS PREÇOS

Todos os preços dos produtos indicados através do site incluem o Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros eventuais impostos que possam incidir na venda. No
entanto, nestes preços não estão incluídos os gastos correspondentes ao envio (frete) dos
produtos que são cobrados à parte e devem ser aceitos pelo usuário.

6. DO PAGAMENTO E FATURAMENTO

Após a escolha do produto e modalidade de pagamento, a HAWKERS enviará ao usuário
correio eletrônico com as informações da compra.
O pagamento de valores monetários através da Internet será realizado por meio de
plataforma de pagamento ou instituição financeira hospedadas em site sob o protocolo SSL
seguro.
A compra somente será efetivada quando a HAWKERS receber confirmação do
pagamento pela entidade bancária. Se a transação, por qualquer motivo, for recusada
pela instituição financeira , ou não corresponda ao valor integralmente devido, o pedido
será cancelado e usuário informado de que a transação não foi concluída.
Após a confirmação do pagamento, a HAWKERS enviará ao e-mail cadastrado pelo
usuário, a nota fiscal correspondente à compra realizada.
O usuário será responsável pela informação correta dos seus dados para emissão da Nota
Fiscal dos produtos adquiridos.

7. DA ENTREGA DOS PRODUTOS, PRAZO DE ENTREGA E EXTRAVIO

O pedido será encaminhado ao endereço informado pelo usuário, sendo o consumidor o
responsável pelos valores cobrados à titulo de frete.
Não será possível a alteração do endereço de envio após o faturamento
encaminhamento do pedido aos Correios ou transportadora responsável pela entrega.

e

O prazo estimado de entrega do pedido será devidamente informado no ato da compra,
no entanto, em casos de incidências durante o processo logistico, poderá ocorrer alteração
na data de envio, sendo que nesses casos o usuário será notificado através do e-mail
cadastrado no site.
Se ultrapassado o prazo estimado de entrega da mercadoria informado quando da
realização da compra e não houver acontecido a entrega, o usuário deverá entrar em
contato com a HAWKERS.

Caso o usuário não esteja no local indicado para recebimento ou pessoas por ele
autorizadas, os produtos retornarão a HAWKERS, ficando sob a responsabilidade do
Consumidor os gastos referentes ao reenvio da mercadoria, caso esta ocorra.
Caso o local indicado de entrega possua portaria ou recepção, a HAWKERS fica autorizada
a realizar a entrega para o porteiro ou recepcionista do local indicado para entrega ao
usuário.
Se o motivo da não realização da entrega for o extravio do produto, nosso transportador
iniciará uma investigação. Nestes casos, os prazos de resposta de nossos transportadores
podem oscilar entre 1(uma) e 3 (três) semanas, ocasião que a HAWKERS solucionará a
questão com o reenvio ou restituição do valor pago.
8. GARANTIAS E DEVOLUÇÕES
Os produtos ofertados no site são originais e possuem garantia legal do fabricante, não
sendo aplicada nenhuma outra garantia contratual pela HAWKERS.
Em caso de vícios no produto, o usuário poderá formular reclamação através do link
https://www.hawkersco.com.br/pages/contact e acionar a garantia legal junto ao
vendedor no prazo legal de noventa (90) dias a contar do recebimento do produto pelo
usuário.
Para devolução dos produtos em virtude de vícios ou avarias, o usuário deverá entrar em
contato com a HAWKERS através dos canais de atendimento disponibilizados no site e
preencher o formulário de devolução que será fornecido quando do pedido de devolução.
Recebida a solicitação, a HAWKERS enviará comunicação ao usuário, informando sobre os
procedimentos aplicáveis e as informações sobre a forma de coleta ou de remessa do
produto ao depósito da empresa.
Uma vez constatado o vício alegado, a HAWKERS realizará a restituição do valor pago ou a
substituição do produto por item igual ou similar, sendo as opções devidamente informadas
ao usuário que deverá manifestar sua escolha.
No caso de substituição do produto, a HAWKERS informará o prqzo para entrega do novo
item.
Caso o usuário opte pela restituição do valor pago pelo produto, o prazo para realização
da transação será informado por e-mail e poderá variar de acordo com a modalidade de
pagamento utilizada na compra.
Devido a data de fechamento da fatura do cartão de crédito do usuário, o estorno poderá
ser visualizado em até duas faturas subsequentes a data de sua realização, podendo, a
qualquer momento ser confirmada sua realização mediante contato direto com a
administradora do cartão pelo usuário.

9. DIREITO DE ARREPENDIMENTO

O Usuário poderá exercer o seu direito de arrependimento no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da data de recebimento da mercadoria, bem como pode cancelar o seu
pedido a qualquer momento antes do envio, ocasião que o valor desembolsado será
devidamente ressarcido, monetariamente atualizado, bem como eventuais custos de frete.

Nos casos de devolução, após o recebimento da solicitação, a HAWKERS enviará um e-mail
ao usuário com as informações pertinentes à coleta ou de remessa do produto ao depósito
da empresa.

10. DO ATENDIMENTO AO CLIENTE

A HAWKERS, enquanto responsável pelo Site e encarregada da comercialização ou venda
dos produtos oferecidos no mesmo, disponibiliza aos usuários o serviço de assistência ao
cliente, no qual se dará a devida atenção a todas as consultas, queixas, reclamações ou
sugestões colocadas em relação à compra de produtos através do Site.
Especificamente, os canais de contato disponibilizados aos clientes são os seguintes:
- Hawkersco.com.br: Disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.
- Endereço de correio eletrônico: contact@hawkersco.com.br ou através do link
https://www.hawkersco.com.br/pages/contact: Disponível 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana..
Uma vez recebida a comunicação do usuário, será enviado e-mail com a confirmação de
recebimento do questionamento realizado. Neste sentido, trataremos de dar resposta às
reclamações ou consultas recebidas no prazo de até 05 (cinco) dias contados da
confirmação de recebimento da comunicação.
11.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A HAWKERS detém todos os direitos sobre o conteúdo, projeto e código fonte deste site e,
em especial, com caráter enunciativo mas não limitativo, sobre as fotografias, imagens,
textos, logos, projetos, marcas, nomes comerciais e dados incluídos no site.
Adverte-se aos Clientes e Usuários que tais direitos estão protegidos pela Legislação
vigente brasileira e internacional relativa à propriedade intelectual e industrial.
Assim mesmo, e sem prejuízo do dito anteriormente, o conteúdo deste site também leva
em consideração o programa informático e, portanto, resulta também a aplicação de
toda a normativa brasileira e internacional vigente na matéria.
É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial deste site, nem sequer
mediante um hiperlink, nem de qualquer de seus conteúdos, sem a permissão expressa e
por escrito da HAWKERS.
Assim mesmo, fica totalmente proibida a cópia, reprodução, adaptação, modificação,
distribuição, comercialização, comunicação pública e/ou qualquer outra ação que
caracterize uma infração da legislação vigente brasileira ou internacional em matéria de
propriedade intelectual e/ou industrial, assim como o uso dos conteúdos do site sem
prévia autorização expressa e por escrito da HAWKERS
A HAWKERS informa que não concede licença ou autorização implícita alguma sobre os
direitos de propriedade intelectual ou sobre qualquer outro direito ou propriedade
relacionado, direta ou indiretamente, com os conteúdos incluídos no site.

12.

LINKS
12.1. Links para outros Sites

No caso de links ou produtos serem apresentados na ambiente virtual da HAWKERS
contendo links para outros Sites, banners ou conteúdos incorporados, a HAWKERS informa
que estes são administrados por terceiros e que a HAWKERS não dispõe de meios humanos
nem técnicos para ter conhecimento prévio, controlar ou aprovar toda a informação,
conteúdos, produtos ou serviços oferecidos por outras plataformas
Neste sentido, caso os usuários tomem efetivamente conhecimento de que as atividades
desenvolvidas através dos Sites de terceiros são ilegais ou infringem a moral ou a ordem
pública, devem informar imediatamente a HAWKERS, para que se possa requerer e/ou
proceder o mais brevemente possível à desativação do link de acesso a tais páginas.
Em qualquer caso, a criação de um link a partir do Site para outro site de terceiros não
implica a existência de qualquer tipo de relação, colaboração ou dependência entre a
HAWKERS e o responsável pelo respectivo site.
12.2. Links para o canal do HAWKERS em outras plataformas e nas redes sociais
A HAWKERS coloca à disposição dos usuários, através de diferentes ferramentas e
aplicativos, formas de link que lhes permitem acessar os canais e as páginas do Site que a
HAWKERS possui em diversas plataformas e redes sociais pertencentes e/ou administradas
por terceiros (por exemplo, Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, etc.). A inclusão desses
links no Site destina-se unicamente a facilitar o acesso dos usuários a tais canais nas diversas
plataformas e redes sociais.
A criação desses aplicativos não implica a existência de qualquer relação entre a HAWKERS
e o detentor, fabricante ou distribuidor da plataforma, nem a aceitação e autorização por
parte da HAWKERS dos respectivos conteúdos e/ou serviços, sendo o detentor, fabricante
ou distribuidor o único responsável pelos mesmos.
Em caso algum a HAWKERS compartilhará no Facebook, Twitter ou qualquer outra rede
social que seja criada no futuro algum tipo de informação confidencial sobre os usuários,
sendo a sua única finalidade a estabelecida pelos presentes Termos e Condições, assim
como a Política de Privacidade do Site. Neste sentido, toda a informação que o próprio
usuário deseje fornecer a estas plataformas será de sua própria responsabilidade, sem que
a HAWKERS intervenha no referido processo.
A ativação e utilização desses aplicativos poderá exigir a identificação e autenticação do
usuário (login/senha) nas respectivas plataformas, totalmente externas ao Site e fora do
controle da HAWKERS. Ao acessar tais redes externas, o usuário entra em um ambiente que
não é controlado pela HAWKERS, portanto este não assume qualquer responsabilidade pela
configuração de segurança desses ambientes.
Dado que a HAWKERS não pode ter controle algum do conteúdo hospedado nesses canais,
a HAWKERS não assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo nem pelos serviços que
possam ser acessados nessas páginas, nem por qualquer conteúdo, produtos, serviços,
publicidade ou outros materiais disponíveis nas mesmas. Por este motivo, o usuário deve ter
extrema cautela na avaliação e utilização da informação, conteúdos e serviços existentes
nos canais vinculados, bem como sobre a informação própria ou de terceiros que queira
compartilhar nos referidos canais.

12.3. Links em outras páginas para o Site
A HAWKERS não autoriza a criação de um link ao Site a partir de páginas que contenham
materiais, informação ou conteúdos ilícitos, ilegais, degradantes, indecentes e, em geral,
que violem as leis, a moral ou a ordem pública ou ainda as normas sociais geralmente
aceitas.
Contudo, os usuários poderão estabelecer links nas suas respectivas páginas que
redirecionem para o Site, desde que cumpram as seguintes condições: a) o link não poderá
reproduzir o conteúdo do Site ou partes do mesmo sob nenhuma forma; b) não é permitido
criar um browser ou ambiente que contenha as seções do Site, nem de nenhuma outra
forma poderá modificar o Site; c) não é permitido fazer manifestações ou indicações falsas,
inexatas ou incorretas sobre o Site e/ou, em particular, declarar ou dar a entender que a
HAWKERS tenha autorizado o link ou que tenha supervisionado ou assumido de qualquer
forma os conteúdos ou serviços oferecidos e disponibilizados no Site em que se estabelece o
referido link; d) o site em que se estabeleça o link ao Site não terá informações ou
conteúdos ilícitos, contrários à legislação patria, tal como não terá conteúdos contrários a
quaisquer direitos de terceiros.
A HAWKERS não detém a capacidade nem meios humanos ou técnicos para ter
conhecimento, controlar ou aprovar toda a informação, conteúdos, produtos ou serviços
disponibilizados por outras páginas web que tenham criado links para o Site. e portanto,
não possui responsabilidade referente aos referidos ambientes virtuais.

13.

ACESSO E PERMANÊNCIA NO SITE. CONTEÚDOS DA PÁGINA

.

Os Clientes e Usuários são integralmente responsáveis por sua conduta, ao acessar
a informação do site, enquanto naveguem pela mesma, bem como depois de
terem acessado.
Em relação ao escrito anteriormente, os Clientes e Usuários são os únicos
responsáveis ante a HAWKERS e terceiros por:

a) Consequências que possam derivar de uma utilização com fins ou efeitos ilícitos, ou
contrários ao presente documento, de qualquer conteúdo do site, elaborado ou não
pela HAWKERS, publicado ou não em seu nome de forma oficial;
b) Assim como pelas consequências que possam derivar da utilização contrária ao
conteúdo do presente documento e lesiva aos interesses ou direitos de terceiros, ou
que de qualquer forma possa danificar, inutilizar ou deteriorar o site ou seus serviços
ou impedir o normal disfrute por outros Usuários.
c) O login e senha de cada USUÁRIO são pessoais e intransferíveis, não podendo ser
divulgada a terceiros, sendo o USUÁRIO responsável por sua guarda e utilização.
A HAWKERS reserva-se o direito de atualizar os conteúdos quando considerar
conveniente, assim como eliminá-los, limitá-los ou impedir o acesso a eles, de maneira
temporal ou definitiva, assim como recusar o acesso ao site a Clientes e Usuários que
façam mau uso dos conteúdos e/ou descumpram qualquer das condições que
aparecem no presente documento.
A HAWKERS informa que não garante:

a) Que o acesso ao site e/ou aos links do site seja ininterrupto ou livre de erro;
b) Que o conteúdo ou software a que os Clientes e Usuários acessam através do site ou
de links não contenha erro algum, vírus informático ou outros elementos nos
conteúdos que possam produzir alterações em seu sistema ou nos documentos
eletrônicos e arquivos armazenados em seu sistema informático ou cause outro tipo
de dano;
c) O aproveitamento da informação ou conteúdo deste site ou links que os Clientes e
Usuários possam fazer para seus propósitos pessoais.
d) A utilização que os Clientes ou Usuários possam fazer dos materiais deste site ou de
seus links, seja de forma proibida ou permitida, em infração aos direitos de
propriedade intelectual de conteúdos do site ou de terceiros.
e) Do acesso de menores de idade aos conteúdos incluídos no site, sendo
responsabilidade de seus progenitores ou tutores exercerem um controle adequado
sobre a atividade dos filhos ou menores a seu cargo, ou bem instalar alguma das
ferramentas de controle do uso da internet, com o objetivo de evitar (i) o acesso a
materiais ou conteúdos não aptos para menores, assim como (ii) o envio de dados
pessoais sem a prévia autorização de seus progenitores ou tutores.
f) em todo caso, o (Titular) a se compromete a solucionar os problemas que possam
surgir e a oferecer todo o apoio necessário ao Cliente para chegar a uma solução
rápida e satisfatória da incidência.

9.

SUSPENSÃO DO ACESSO AO SITE

A HAWKERS reserva-se o direito de suspender, modificar, restringir ou interromper, seja de
forma temporária ou permanente, o acesso, navegação, utilização, hospedagem,
download do conteúdo ou a utilização de serviços do Site, com ou sem aviso prévio, aos
usuários que violem qualquer das disposições descritas nos presentes Termos e Condições,
sem possibilidade de que o usuário possa pedir indenização por esta ação.
1014. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
Conforme o disposto na lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, em relação ao Decreto nº
8771/16, de 11 de maio de 2016, que regulamenta a referida lei, todos os dados de caráter
pessoal fornecidos durante a utilização do Site serão tratados em conformidade com o
disposto na Política de Privacidade www.hawkersco.com.br/pages/privacidade que todos
os usuários devem expressamente aceitar para poderem utilizar e se cadastrar no sistema.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
A HAWKERS poderá modificar, total ou parcialmente, os presentes Termos e Condições.
Independentemente do disposto nas condições particulares estabelecidas neste caso, a
HAWKERS poderá cessar, suspender ou interromper a qualquer momento e sem
necessidade de aviso prévio o acesso aos conteúdos do Site, sem possibilidade de que o
usuário possa pedir indenização.
Assim, se o usuário violar os presentes Termos e Condições, a HAWKERS poderá suspender ou
cancelar o seu perfil automaticamente e sem aviso prévio, e em caso algum tal suspensão
ou cancelamento dá ao usuário direito a qualquer indenização. Para estes fins, a HAWKERS

declara que poderá prestar informações e colaborar oportunamente com as autoridades
policiais e judiciais competentes se for detectada qualquer infração da legislação vigente
ou se houver suspeita de que o USUÁRIO cometeu algum delito.
A contratação de qualquer produto e/ou serviço de pagamento disponibilizado pela
HAWKERS será regulado pelas condições gerais e/ou particulares de cada serviço
específico disposto para o efeito.
Caso exista uma discrepância entre o estabelecido nos presentes Termos e Condições e as
condições particulares de cada serviço específico do Site, prevalecerá o disposto nestas
últimas.
16. NULIDADE
Em caso de qualquer cláusula das presentes Condições de uso ser declarada nula, as
demais cláusulas permanecerão vigentes e serão interpretadas levando-se em conta
a vontade das partes e a finalidade das mesma.
A HAWKERS poderá não exercer algum dos direitos e faculdades conferidos neste
documento, o que não implicará em nenhum caso a renúncia aos mesmos, salvo
reconhecimento expresso por parte da HAWKERS, ou prescrição da ação que a cada
caso corresponda.
17. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE
O presente termo e condições de uso se regem pela legislação brasileira aplicável à
matéria.

