
TERMOS E CONDIÇÕES 

BUNDLE GEFORCE RTX - GUARDIÕES DA GALÁXIA DA MARVEL 
REGULAMENTO PARA O TERRITÓRIO NACIONAL – BRASIL 

 

Na compra de um desktop ou notebook equipado com GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, 

RTX 3070 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Ti ou RTX 3060 em qualquer loja localizada em território nacional, 

no período de 05/10/2021 a 23/11/2021, o cliente (consumidor final) terá direito a solicitar 1 código 

do jogo Guardiões da Galáxia da Marvel (Edição Standard).  

 

*Placas de vídeo avulsas não são elegíveis para esta promoção.* 

 

1. Período de compra elegível: 

a. Início: 05/10/2021 

b. Término: 23/11/2021 

 

2. Limite de 1 código digital do jogo por nota fiscal. O jogo desta promoção é o Guardiões da 

Galáxia da Marvel (Standard Edition) no Steam. 

 

3. Produtos elegíveis: a promoção é válida para a compra de notebooks e desktops equipados 

com uma placa de video GeForce RTX selecionada, conforme listado abaixo:  

Notebook equipado com GeForce RTX 3080 

Notebook equipado com GeForce RTX 3070 

Notebook equipado com GeForce RTX 3060 

Desktop equipado com GeForce RTX 3090 

Desktop equipado com GeForce RTX 3080 Ti 

Desktop equipado com GeForce RTX 3080 

Desktop equipado com GeForce RTX 3070 Ti 

Desktop equipado com GeForce RTX 3070 

Desktop equipado com GeForce RTX 3060 Ti 

Desktop equipado com GeForce RTX 3060 

 

4. Para compras realizadas nas lojas/e-commerce Avell, Kabum, Pichau, Shopinfo e 

Terabyteshop, após confirmação do pagamento, o consumidor receberá o código do jogo 

diretamente da loja/e-commerce onde efetuou a compra. 

 



5. Caso tenha realizado a compra de um dos produtos elegíveis, dentro do período da 

promoção, em uma loja/e-commerce diferente das mencionadas no item anterior, envie 

um e-mail para equipese@nvidia.com até 24/01/2022 informando: 

a. Dados pessoais (Nome completo, e-mail) 

b. Nota Fiscal de compra digitalizada com a descrição do produto participante da 

promoção e a data de compra legíveis (pdf ou jpeg) 

c. Screenshot da sua conta no GeForce Experience mostrando a placa de vídeo 

instalada: Abra o GeForce Experience > Configurações > Geral (exemplo abaixo) 

 

 

6. Prazo para solicitar o código do jogo: até 24/01/2022 

 

7. O prazo para a análise das informações e o envio do código é de até 10 dias úteis (pedimos 

que evite e-mail em duplicidade e aguarde o retorno até o prazo informado). 

 

8. Serão aceitas somente notas fiscais emitidas dentro do território nacional, dos modelos 

elegíveis para esta promoção e emitidas dentro do prazo de vigência da promoção, 

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

 

9. O código do jogo só poderá ser usado uma vez. 

 
10. Prazo para resgate do código: até 27/01/2022. 

a. Após receber o código do jogo, resgate o game antes de 27/01/2022. Caso contrário, 

o código não será mais válido, mesmo que a compra tenha sido efetuada dentro do 

mailto:equipese@nvidia.com


período da promoção. Verifique instruções para Resgate do Código aqui. 

 

11. Para resgatar o código do jogo Guardiões da Galáxia da Marvel, é necessário ter uma conta 

GeForce Experience e uma Steam. Como parte do processo de resgate do código, a NVIDIA 

usa o GeForce Experience para realizar a etapa de verificação de hardware e assegurar que 

o código do jogo seja resgatado em um notebook ou desktop elegível. 

 

12. O jogo deve ser resgatado por meio do aplicativo GeForce Experience, utilizando o notebook 

ou desktop elegível à promoção.  

 
13. Após o recebimento do código, será necessário efetuar instalação/atualização do GeForce 

Experience para realizar o resgate do game. Você pode baixar o GeForce Experience 

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

download poderá acarretar custos de franquia de download por conta do cliente. Consulte 

o tamanho de download e franquia de dados com sua operadora de internet. 

 

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

para ser usado no jogo. 

 

15. Não haverá a possibilidade, em qualquer hipótese, de substituição do código digital do game 

pelo envio da mídia física e/ou substituição do jogo a ser recebido. 

 

16. O cliente deve cumprir ao requisito de idade do jogo que deseja resgatar.  

 

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

produto, serviço ou jogo. 

 

18. A NVIDIA realizará uma verificação detalhada dos dados recebidos e se reserva o direito de 

invalidar e não enviar o código do jogo caso as informações apresentem indícios de 

irregularidade. 

 

19. Acesse a página da promoção para mais informações do processo de resgate e instalação do 

seu game: https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/marvels-guardians-galaxy-bundle/ 

 

20. Os termos e condições podem ser modificados sem prévio aviso. 
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