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Após validação, recebes a Chave até 31 de maio de 2020 para 
solicitar o software Oferta.

Compra um portátil ou desktop HP Pavilion Gaming ou OMEN elegível
equipado com processador Intel® Core™ i7 ou i9 - 8th ou 9th Gen.

COMEÇA JÁ

C
ylance Smart Antivirus apresenta aos jogadores uma solução 
fundamentalmente diferente para a cibersegurança.  É uma 
aplicação leve, não invasiva (sem pop-ups, atualizações ou 
cheiros de assinatura) e fácil de instalar que não afeta o 
desempenho do sistema.  Recorre à inteligência articial e à 
aprendizagem automática para detetar e prevenir ataques de 
malware antes que aconteçam, com uma vantajosa antecedência 
de de até 25 meses em relação a ameaças nunca vistas.  Instale a 
aplicação, esqueça-se dela e desfrute de uma experiência de jogo 
sem preocupações!

Red Dead Redemption 2 — a aclamada aventura épica da Rockstar 
Games em mundo aberto e o título mais bem avaliado desta 
geração de consolas — agora melhorado para PC e com novo 
conteúdo para o Modo História, melhoramentos visuais e não só.

A antiga guerra entre os gith e os illithid vai alastrar-se até 
Undermountain — e mais além! Em Neverwinter: Uprising, os 
aventureiros vão ter de se inltrar em zonas de conito, 
procurar comandantes inimigos, enfrentar inimigos novos e 
poderosos e viajar até Stardock, a base dos gith, escondida 
dentro de um asteroide.

Oferta Red Dead Redemption 2 e MAIS na compra de um 
Portátil ou Desktop HP OMEN ou Pavilion Gaming 
elegível equipado com processador Intel® Core™ i7 ou i9 
- 8th ou 9th Gen.
Oferta válida em compras de 1 dezembro 2019 até 31 março 2020.
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