
TERMOS E CONDIÇÕES NVIDIA 

 

1 - A oferta tem início em 00h de 30 de Outubro de 2020 e termina em 23:59h de 11 de Fevereiro de 

2021. 

 

2 - A promoção é válida para a compra de um computador ou placa de vídeo avulsa. Confira a lista dos 

modelos de placas de vídeo participantes da promoção: 

 

Placa de vídeo GeForce RTX 3090 

Placa de vídeo GeForce RTX 3080 

 

3 - Compras realizadas na loja online Pichau Informática, os clientes receberão o código 7 dias uteis após 

o recebimento do produto. 

 

4 - Serão aceitas somente as placas fabricadas pelas seguintes marcas: ASUS, EVGA, GAINWARD, GALAX, 

GIGABYTE, MSI, PNY e ZOTAC. 

 

5 - Serão aceitas somente notas fiscais emitidas dentro do território nacional e dos modelos de placas de 

vídeo válidos para esta promoção. 

 

6 - O código do game só poderá ser usado uma vez. 

 

7 - A validade dos códigos termina em 10 de abril de 2021; ou seja, após receber o código da nossa 

equipe, não se esqueça de resgatar o game antes desse período. Caso contrário, o código não será mais 

válido, mesmo que a compra tenha sido feita dentro do período da promoção. Lembramos também que 

solicitações feitas após 5 de abril de 2021 não serão atendidas. 

 

8 - 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. 

 

9 - Após o recebimento do código, será necessária a instalação 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. 

 

10 - Acesse a página da promoção https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/cod-black-ops-cold-

war-bundle/ para encontrar mais informações sobre o processo de resgate e instalação do seu game. 

 

http://www.nvidia.com.br/object/geforce-experience-br.html
https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/cod-black-ops-cold-war-bundle/
https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/cod-black-ops-cold-war-bundle/


11 - O download poderá acarretar em custos de franquia de download por conta do cliente. Consulte o 

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

 

12 - O participante deve possuir acesso à internet para que possa fazer o download do pacote para ser 

usado no game. 

 

13 - Não haverá a possibilidade em qualquer hipótese de substituição do código digital do game pelo 

envio da mídia física. 

 

14 - O prêmio é intransferível, não sendo permitida sua troca por dinheiro ou qualquer outro produto, 

serviço ou jogo. 

 

15 - O prêmio não poderá ser revendido. 

 

16 - A Pichau Informática realizará uma verificação detalhada dos dados presentes na nota fiscal e 

número de série da placa de vídeo, e reserva o direito de invalidar e não enviar o código do jogo caso a 

confirmação de compra não esteja de acordo com este regulamento ou apresente indícios de 

irregularidade. 

 

17 - Os termos e condições podem ser modificados sem prévio aviso. 


