
OFERTA Total War:
WARHAMMER III
Na compra de um OMEN, Victus 
ou HP Pavilion Gaming com
Processador Intel® Core™ i5, i7 ou i9.

Oferta no valor de 77€. Válido em compras até 31 de julho de 2022.

Siga as seguintes instruções para obter
a sua oferta:

Visite softwareoffer.intel.com e inicie sessão ou 
crie uma nova conta.

Quando a sua conta for validada, inicie sessão
e envie o comprovativo de compra antes de 31 
de Agosto de 2022 para resgatar o seu software.

Aceite os termos e condições da promoção.

Selecione e descarregue o software disponível. 

Oferta válida até 31 de julho de 2022, limitada ao stock existente. Reservamos o direito de substituir os títulos da 
oferta por títulos de valor igual ou superior. Determinados títulos poderão não estar disponíveis a todos os 
utilizadores devido a restrições etárias. A Oferta pode ser alterada, cancelada ou suspensa a qualquer momento e por 
qualquer razão, sem aviso prévio e à discrição razoável da Intel, caso a imparcialidade ou a integridade da Oferta 
sejam afetadas devido a erro humano ou técnico. A patrocinadora da Oferta é a Intel Corporation, 2200 Mission 
College Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA. Para participar, deve criar uma conta Intel Digital Hub, comprar um produto 
elegível durante o período de resgate, introduzir uma Chave Principal válida e responder a um curto inquérito.
As informações submetidas são recolhidas, armazenadas, processadas e utilizadas em servidores nos EUA. Para 
residentes da Rússia, as informações são também armazenadas em servidores na Rússia. 
Para mais informações sobre os detalhes da oferta, a elegibilidade, as restrições e a nossa política de privacidade, 
visite https://softwareoffer.intel.com/offer/21Q3-32/terms.
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