
TERMOS E CONDIÇÕES 

REGULAMENTO PARA O TERRITÓRIO NACIONAL - BRASIL 

1. O código só poderá ser usado uma vez. 

2. Só será permitido um código por pessoa. 

3. A partir de agora será necessária a instalação do GeForce Experience para realizar o 

resgate do game. O resgate será realizado dentro do software que pode ser obtido em 

http://www.nvidia.com.br/object/geforce-experience-br.html    

4. O resgate será possível somente com as placas inclusas na promoção através do GeForce 

Experience, ou seja, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080, GeForce 

GTX 1080 Ti. 

5. A oferta tem início em 28 de março de 2017 e término em 18 de Abril de 2017 ou 

enquanto durarem os estoques. 

6. A validade dos códigos finaliza em 30 de Abril de 2017, ou seja, a partir desta data não 

será mais possível resgatar os games.  

7. Você poderá escolher ganhar somente UM dos games durante o período da oferta: 

1. For Honor  

2. Tom Clancy’s Ghost Recon - Wildlands  

8. Requer uma conta válida Uplay que caso você não tenha poderá ser criada no site 

https://uplay.ubi.com/pt-BR/ ou durante o processo de resgate. 

9. Ao completar o processo de resgate através do GeForce Experience o game será inserido 

automaticamente na sua conta Uplay. 

10. O game For Honor para a versão PC estará disponível para download a partir de 14 de 

fevereiro de 2017, podendo ocorrer atrasos por motivo dos desenvolvedores do game. 

11. O game Tom Clancy’s Ghost Recon - Wildlands para a versão PC estará disponível para 

download a partir de 07 de março de 2017, podendo ocorrer atrasos por motivo dos 

desenvolvedores do game. 

12. O download poderá acarretar em custos de franquia de download por conta do cliente. 

Consulte no lançamento o tamanho de download e franquia de dados com sua operadora 

de internet. 

13. Somente serão aceitas as notas fiscais emitidas dentro do prazo de vigência da promoção 

valendo somente a data impressa na Nota Fiscal como comprovação de compra. 

14. Compras realizadas nas lojas online – Kabum, MegaMamute, TerabyteShop, Rocketz e 

Pichau os clientes receberão o código diretamente do site após confirmação da compra. 

15. Serão premiados apenas os participantes que enviarem seus dados pessoais através do site 

www.nvidia.com.br/promo juntamente com toda a documentação exigida. 

16. O prazo máximo de análise dos seus dados e envio do código será de 10 dias úteis. 

17. Serão aceitos somente notas fiscais emitidas dentro do território nacional e dos modelos 

de placas de vídeo válidas para esta promoção: GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, 

GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1080 Ti na compra de placas avulsas, desktop gamer ou 

Notebooks. 

http://www.nvidia.com.br/object/geforce-experience-br.html
https://uplay.ubi.com/pt-BR/
http://www.nvidia.com.br/promo


18. A oferta do game para as placas GeForce GTX 1060 só será válida para compras a 

partir do dia 28 de Março, qualquer compra antes desta data não dá direito ao game. 

19. Serão aceitas somente as placas fabricadas pelas seguintes empresas: ASUS, EVGA, Galax, 

MSI, PNY, GIGABYTE, ZOGIS e ZOTAC. 

20. O participante deve possuir acesso à internet para que possa fazer o download do pacote 

para ser usado no game. 

21. Não haverá a possibilidade em qualquer hipótese da substituição do jogo por meio de 

download por mídia física. 

22. O prêmio é intransferível, não sendo permitida sua troca por dinheiro ou qualquer outro 

produto, serviço ou jogo. 

23. O prêmio não poderá ser revendido. 

24. A campanha não é cumulativa para outros jogos de campanhas passadas, ou seja, o 

consumidor irá receber o jogo vigente na promoção de acordo com o seu período de 

compra. 

25. A NVIDIA reserva-se o direito de invalidar e não enviar o código do jogo, caso a 

documentação exigida não esteja de acordo com este regulamento ou apresente indícios 

de irregularidade. 

26. Os termos e condições podem ser mudados sem prévio aviso. 
 

COMPRAS REALIZADAS ANTES DA DATA DE 28 DE MARÇO DE 2017 NÃO ESTÃO 
ELEGÍVEIS A GANHAR NENHUM O GAME 

 


