
 
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMPRE INTEL – GANHE SOFTWARE INTEL 

https://pacotedesoftware.intel.com.br 

 

Esta Ação Pontual (“Ação”) será promovida pela Fast Shop S. A., inscrita no CNPJ 43.708.379/0001-00, com sede na Avenida Zaki Narchi, 1664, 
São Paulo, SP CEP, 02029-001 e 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 para compras nas lojas e 
site (www.fastshop.com.br).  

1- DA AÇÃO 

1.1 A Ação será desenvolvida na modalidade “Compre e Ganhe”. Os clientes Fast Shop que realizarem a compra de produtos com 
Processadores Intel® (Intel® Atom™, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5 ou Intel® Core™ i7) que estão 
integrados em desktops, notebooks, Ultrabook™, All-in-ones, tablets ou smartphones (“Produtos Elegíveis”) – com sistema operacional 
Windows ou Android, ganharão o direito a realizar downloads de softwares promocionais gratuitos pelo site 
https://pacotedesoftware.intel.com.br (“Site”).  

1.2 A campanha será válida de 01/11/2014 a 31/12/2014 ou enquanto durarem os estoques de produtos ou downloads disponibilizados para 
essa promoção.  

1.3 Chromebooks ou produtos com outros sistemas operacionais não são elegíveis para a promoção. 

1.4 Esta ação é desenvolvida sem qualquer modalidade de sorte ou álea. 

2- DA VIGÊNCIA  

2.1 A Ação terá início às 00h01min do dia 01 de novembro de 2014 e término às 23h59min do dia 31 de dezembro de 2014. 

3- DA ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES 

3.1 A Ação é para as compras efetivadas nas condições do item 1.1 acima por pessoas físicas, maiores de 18 anos, que atenderem às condições 
previstas neste regulamento.  

3.2 Não serão elegíveis compras realizadas em Listas de Casamento – presenteador.  

4- DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PRÊMIO 

4.1 Os usuários dos Produtos Elegíveis terão direito a realizar downloads de softwares promocionais gratuitos pelo site 
https://pacotedesoftware.intel.com.br (“Site”).  Para realizar o download, é necessário que o usuário acesse o Site utilizando o 
computador/tablet com o Produto Elegível. O usuário poderá escolher um ou mais softwares dentre os disponíveis no Site para download. 

4.2 Ao acessar o Site, o usuário terá seu computador ou tablet verificado para garantir que conta com um Produto Elegível. Para esta 
verificação o usuário deverá realizar o download de um aplicativo verificador da CPU. Um vez verificado ser um Produto Elegível, o usuário 
deverá indicar um e-mail  pessoal para aonde a Intel enviará o código de download (“Master Key”) para acessar os softwares disponíveis nesta 
promoção. O usuário receberá o e-mail, contendo sua Master Key, que deverá ser utilizada para acessar o Site e completar uma pequena 
pesquisa. Completada a pesquisa, o usuário será redirecionado à página de escolha de softwares.  

4.3 Pelo período de 12 meses o usuário poderá utilizar sua Master Key para realizar quantos downloads quiser do Site, respeitada a 
disponibilidade do estoque de softwares disponíveis. Após 12 meses, o usuário receberá um e-mail da Intel pedindo confirmação de seu 
interesse de permanecer com acesso ao Site. Em caso de recusa ou ausência de resposta, o acesso será cancelado.  

5- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Os softwares, objetos do prêmio, 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. Caberá ao usuário verificar a compatibilidade de tais softwares com o 
computador ou tablet em que serão instalados, sem que haja qualquer responsabilidade da Fast Shop ou Intel neste processo. 

5.2 O download de certos softwares pode acarretar alterações na configuração do computador ou tablet do usuário. Deste modo, indica-se 
que o download seja realizado por usuários com idade igual ou superior a 13 (treze) anos. 

5.3 A Intel ou a Fast Shop não são responsáveis pela compatibilidade, defeitos técnicos ou performance dos softwares oferecidos e/ou 
problemas decorrentes com a conexão de internet para exercer a escolha do software e o seu download.   Havendo interrupção ou suspensão 
da promoção no Site devido a problemas de acesso à rede de internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falhas de 
software ou hardware, problemas com os servidores ou provedores do internauta ou da Intel ou do fabricante dos softwares, por decisão da 
Intel ou em razão de caso fortuito ou força maior, não será devida qualquer indenização ou compensação aos usuários e/ou aos eventuais 
terceiros prejudicados. A Intel envidará os melhores esforços para dar prosseguimento à promoção tão-logo haja a regularização do sistema, 
resguardando-se, no entanto, a possibilidade de cancelamento definitivo na hipótese em que haja total impossibilidade. 

5.4 Este regulamento poderá ser alterado, suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivos de força maior ou por qualquer outro ato, 
fator ou motivo imprevisto, os quais estejam fora do controle da FAST SHOP e que comprometam o desenvolvimento desta Ação, de forma a 
impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente previsto. 

5.5 Todas as dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas, de forma soberana e irrecorrível, 
por uma comissão nomeada pela FAST SHOP para tal finalidade. 

5.6 A participação nesta ação acarreta aos participantes a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento. 
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5.7 Em caso de dúvidas com a compra dos produtos, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC da Fast Shop pelo telefone 3003-3728 
de segunda à sexta das 08:00h às 22:00h e sábado das 08:00h às 20:00h. 

5.8 Fica, desde já, eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, com plena concordância de todos os participantes, com exclusão 
de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente regulamento. 


