Termos e Condições da promoção BTG+ e Ubisoft
A promoção oferece aos usuários a opção de escolher entre um dos prêmios descritos abaixo. Para estar
apto a participar é preciso abrir sua conta no BTG+ e ter a aprovação para então receber o código que
desbloqueia o prêmio.
Prêmios
O participante poderá escolher entre os prêmios:
• Rainbow Six Siege Deluxe Edition (jogo completo), sendo esta opção válida apenas para PC.
• Pacote de Skins Rainbow Six Siege Year 6 Season 1 e 2 (Pacote Byte dos operadores Melusi e Zero), sendo
esta opção válida para PC ou para console (Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, e PlayStation 5).
Passo a passo para se cadastrar na promoção
1. Acesse a página oficial da promoção pelos links (www.btgmais.com/playnight ou www.btgmais.com/r6)
2. Clique em qualquer botão que exista na página para abrir o formulário. Preencha com seus dados, aceite
os termos, escolha o seu prêmio e clique em “Cadastrar”.
3. Acesse o QR Code para abrir sua conta no BTG+.
a. Utilize o QR Code para baixar o app do BTG+, ou baixe direto no Play Store ou App Store.
b. Abra sua conta e aguarde ser aprovada, que pode demorar até 24 horas. Sujeita a análise.
c. O código para resgate será enviado para o e-mail cadastrado a partir do dia 29/07.
Passo a passo para resgatar o prêmio
1. Acesse a página de resgate Ubisoft recebida no e-mail juntamente com o seu código.
2. Insira o código que você recebeu no campo indicado.
3. Faça login na sua conta Ubisoft Connect. Caso ainda não tenha cadastro, esse é o momento de fazer.
4. Escolha o sua plataforma.
5. Se você escolheu o Pacote Byte Melusi e Zero, ele estará disponível quando você logar no jogo. Se você
escolheu o game completo, faça o download por meio do Ubisoft Connect no PC.
• O cupom para resgatar seu prêmio é válido até o dia 28 de janeiro de 2022.
• O código pode ser utilizado apenas uma (1) vez, dando direito a resgatar somente um (1) dos prêmios
citados acima.
• A promoção dá direito a um (1) cupom disponível por conta aberta no BTG+.

Em caso de dúvidas ou problemas com o resgate do código, entre em contato pelo site oficial.
(https://www.ubisoft.com/pt-br/help )
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