
TERMOS E CONDIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARE DA INTEL. 

Compra de computadores com processadores Intel® Core™ i7, no site www.fastshop.com.br e 

lojas participantes 

1.      Esta promoção (“Promoção”) é realizada por Intel Semicondutores do Brasil Ltda. ("Intel"), 

com sede na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 940 – 9º, 10º e 11º andares, Vila Cordeiro, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 57.286.247/0001-33. 

2.      Esta Promoção enquadra-se na modalidade "compre-ganhe", não implicando em qualquer 

tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou operações assemelhadas e a entrega 

do software independe de sorte ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização 

prévia, conforme estabelecido na Lei 5.768/71 e Decreto nº 70.951/72. 

3.      A Promoção terá início em 08/05/2017 e terminará em 30/06/2017, podendo ser 

encerrada a qualquer momento, a exclusivo critério da Intel ("Período"). 

4.      A Promoção é válida exclusivamente para consumidores que adquirirem, no site, 

fastsho.com.br e lojas físicas da Fastshop, e durante o Período, os seguintes computadores da 

categoria com processadores  Intel® Core™ i7 (L280UH0004PTA; L280UK0007PTO; 

L2CJ80UK000702; DEI147460A30; DECJI147460A00; DEI135378A40; 

DECJI135378A00; DEI1559A30PTO; DECJI1559A3001; LG15Z970EBBCO; 

SGNP900X3LKW1; SGCJNP900X3L02). 

Tais consumidores terão direito ao recebimento de um pacote de software com títulos 

diferenciados (“Pack Premium”). 

5.      Uma vez realizada a compra e depois de processado o pagamento do Produto Elegível e 

esgotado o período permitido para devolução do mesmo (7 dias após o recebimento da 

compra), o consumidor receberá 1 (um) código master (“Master Key”) que lhe dará direito a 

fazer o download do Pack Premium pelo site http://softwareoffer.intel.com ("Site"), enquanto 

durarem os estoques.   A entrega da Master Key será feita para o endereço de e-mail cadastrado 

no momento da compra. A data limite para o download dos aplicativos é 30/07/2017.  

6.      Os softwares disponíveis para esta Promoção estão sujeitos à disponibilidade de estoque. 

A descrição dos títulos disponíveis para download no Pack Premium está elencada no Site, e 

estes poderão ser alterados, excluídos ou adicionados novos a exclusivo critério da Intel. 

7.      Os softwares são fabricados por empresas terceiras e o download e o uso 

destes softwares estão sujeitos a aceitação dos termos e condições de uso e requisitos mínimos 

de cada um deles, incluindo, mas não se limitando, ao SO, memória, ou qualquer outro requisito 

necessário para a instalação do software. Será de responsabilidade do Comprador verificar a 

compatibilidade de tais softwares com o computador ou tablet em que serão instalados, sem 

que haja qualquer responsabilidade ou ingerência da Intel neste processo. 

8.      O download de certos softwares pode acarretar alterações na configuração do 

computador. Deste modo, indica-se ao Comprador que o download seja realizado por usuários 

com idade igual ou superior a 13 (treze) anos. 

9.      A Intel não tem ingerência e não é responsável pela compatibilidade, defeitos técnicos ou 

performance dos softwares oferecidos e/ou problemas decorrentes com a conexão de Internet 

para o uso do software e o seu download.  A Intel é apenas um intermediário facilitador entre 

os Compradores e os fabricantes e desenvolvedores de software. A Intel não será responsável 



por  qualquer indenização ou compensação aos Compradores e/ou terceiros prejudicados pela 

(i)  interrupção ou suspensão da Promoção no Site devido a problemas de acesso à rede de 

Internet, (ii) nem por intervenção de hackers, (iii) nem por vírus, (iv) nem por interrupção de 

serviço para manutenção, (v) nem por falhas elétricas, (vi) nem por falhas no software ou 

hardware, (vii) nem por problemas com os servidores, (viii) nem por problemas com os 

provedores de serviço de internet,(ix) nem por problemas com o fabricante ou desenvolvedor 

dos softwares, (x) nem em razão de caso fortuito ou força maior ou em razão de qualquer outro 

motivo. A Intel envidará os melhores esforços para dar prosseguimento à Promoção tão logo 

seja(m) remediada(s) a(s) causa(s) da interrupção, resguardando-se, no entanto, o direito de 

cancelar sem motivo e por definitivo a Promoção, a exclusivo critério da Intel. 

10.  A participação do comprador nesta Promoção implica automaticamente em sua aceitação 

de todos os seus termos e condições. 

 

 


