
Koop vóór 28 februari 2021.

Ontvang de Marvel’s Avengers game bij aankoop van 
gekwali�ceerde Intel® Core™ gaming desktops & laptops.

YOUR LOGO HERE



Maak een nieuwe Intel® Digital Hub account aan, 
of log in met je bestaande account.

Eenmaal ingelogd op je Intel Digital Hub
dashboard, click op de ‘Begin met aankoop 
veri�catie’ link, om je aanvraag in te dienen voor 
31 maart 2021.

Selecteer en download de beschikbare 
softwareproducten.

Na het ontvangen van de bevestigingsemail, log je
terug in op je Intel Digital Hub, en ga je akkoord 
met de algemene voorwaarden van de aanbieding
en vul de korte enquête in.

Ga naar softwareo�er.intel.com/MarvelsAvengers

Volg de onderstaande instructies en installeer 
je software.

© 2020 MARVEL. © Intel Corporation. Intel, het Intel-logo en andere Intel-merken zijn handelsmerken van Intel 
Corporation of haar dochterbedrijven in de VS en/of andere landen. Anderen kunnen eigendomsrecht hebben op 
andere namen, logo's en merken.

De aanbieding is geldig t/m 31 maart 2021, zolang de voorraad strekt. We behouden ons het recht voor om titels in 
de aanbieding te vervangen door titels met dezelfde of een grotere waarde. Bepaalde titels zijn mogelijk niet voor 
alle klanten beschikbaar vanwege leeftijdsbeperkingen. De aanbieding kan op elk moment, om elke reden, en 
zonder kennisgeving vooraf, naar eigen goeddunken van Intel worden gewijzigd, geannuleerd of opgeschort als de 
eerlijkheid of integriteit vanwege een menselijke of een technische fout wordt aangetast. De sponsor van de 
aanbieding is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, VS. Als je wilt deelnemen, 
moet je voor 28 februari 2021 een Intel Digital Hub-account aanmaken, een in aanmerking komend Intel®-apparaat 
aanscha�en bij een deelnemende winkelier, het aankoopveri�catieproces voltooien en voor 31 maart 2021 een 
geldig claimformulier met je aankoopbewijs ter veri�catie indienen op softwareo�er.intel.com/MarvelsAvengers, 
als je in aanmerking komt, ontvang je een e-mail met de bevestiging dat je aanbieding ontgrendeld is en 
beschikbaar is in je Intel® Software Advantage Account. En een korte enquête invullen. Gegevens die je verzendt, 
worden op servers in de VS verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de details van de 
aanbieding vind je op https://softwareo�er.intel.com/o�er/20Q3-19PVP/terms
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