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FORZAMOTORSPORT.NET
Visite ForzaMotorsport.net e junte-se à comunidade on-line 
diversificada e dinâmica dos fãs de Forza Motorsport® do mundo 
todo. Seja qual for seu interesse — pintura, tunagem, compra e 
venda de carros personalizados, visualização e compartilhamento 
de fotos ou vídeos, participar do fórum da comunidade ou apenas 
acompanhar as notícias automobilísticas mais recentes e recursos 
dos bastidores — a Forzamotorsport.net conecta você a outros 
fãs e especialistas em Forza Motorsport que compartilham do 
seu entusiasmo. Dê um “Curtir” em nosso Facebook e nos siga no 
Twitter para dividir com muitos amigos a sua paixão por carros!

O FORZA MOTORSPORT 4 IN-GAME MARKETPLACE 
Aumente sua experiência no Forza Motorsport com o novo marketplace do 
jogo, que traz novos e incríveis conteúdos para download todos os meses.  
Você vai encontrar assinaturas VIP, novos carros, Tokens de carros e passes 
para a temporada. Não se esqueça de visitar o Centro de Mensagens para 
receber diariamente créditos do jogo e alertas do marketplace sobre novos 
conteúdos e ficar a par das mais recentes ofertas de pistas e carros DLC.

O PODER DO KINECT
Com o poder do KinectTM, o Forza Motorsport 4 traz uma experiência com carros 
totalmente nova, quer você seja um jogador casual ou um profissional do Forza 
Motorsport. Com o Kinect e o AutovistaTM, caminhe pela tela e explore de perto 
os automóveis mais incríveis do mundo em detalhes impressionantes. Abra as 
portas e levante o capô, examine as rodas e freios, entre no cockpit e explore 
seu interior ou faça um teste drive no carro - tudo isso sem precisar de um 
controle. Use o recurso de “rastreamento da cabeça” do Kinect, em conjunto 
com um controle ou volante, para observar o mundo ao seu redor, esteja você 
sentado ou em pé. Use comandos de voz para alternar entre as telas de menu 
rapidamente.* O Kinect proporciona toda a força e diversão que você poderia 
esperar do Forza Motorsport … com ou sem um controle. Para mais informações 
sobre o Kinect, visite www.xbox.com/support.

Para informações sobre como usar o Kinect com segurança, consulte o Healthy 
Gaming Guide (Guia Para Jogar em Segurança) em www.xbox.com.

* Reconhecimento de voz disponível apenas nos países e idiomas suportados. 
Veja a lista em ForzaMotorsport.net.

MAXIMIZE SUA EXPERIÊNCIA NAS PISTAS
O Forza Motorsport 4 inclui dois discos:

• O disco 1 traz o jogo, as experiências do Autovista, mais de 250 carros do modo 
carreira e todos os cenários e pistas padrão. 

• O disco 2 traz mais experiências do Autovista e quase 250 carros extras para  
o modo carreira. 

Apesar de não ser exigido, recomenda-se que você tenha uma unidade de disco 
rígido (HDD) em seu console Xbox 360®. Isso permite instalar o Disco 2 e ter acesso 
a todo o catálogo do conteúdo do Forza Motorsport. Todo o conteúdo do Disco 2 
pode ser instalado em seu HDD ou em um dispositivo de armazenamento USB. 

Para instalar o Disco 2:

1. Insira o disco 1, e no menu Principal escolha “Instalar Disco 2.”
2. Quando solicitado, abra a bandeja do Xbox 360. 
3. Remova o disco 1 e insira o disco 2. 
4. Feche a bandeja e espere até que o disco seja carregado.

Se você decidir não instalar o conteúdo do disco 2 imediatamente, poderá fazê-lo 
depois visitando o menu Principal ou no marketplace do jogo. 

ASSINE O XBOX LIVE GOLD!
Com uma assinatura Gold do Xbox LIVE®, você terá acesso a vários modos 
multiplayer e outros recursos do Forza Motorsport 4, além de conteúdos como 
os Clubes de Carros. O Xbox LIVE traz uma experiência de entretenimento on-line 
imbatível, diretamente para o seu console Xbox 360. Conecte-se aos seus amigos, 
faça downloads, jogue e tenha acesso a uma imensa biblioteca de jogos e música, 
instantaneamente. Quer você decida por uma assinatura Xbox LIVE Grátis ou uma 
assinatura Xbox LIVE Gold, assine a Xbox LIVE hoje! Para saber mais, visite  
www.xbox.com/live. 
Conexão
Antes de usar o Xbox LIVE, conecte o seu console Xbox a uma conexão banda 
larga de Internet e cadastre-se para se tornar um membro do Xbox LIVE. Para mais 
informações sobre a conexão e como determinar se o Xbox LIVE está disponível  
em sua região visite www.xbox.com/live.
Controle de conteúdo pelos pais
Essas ferramentas flexíveis e fáceis de usar permitem que pais e responsáveis 
decidam a quais jogos as crianças podem ter acesso, com base na classificação de 
conteúdo. Os pais podem restringir o acesso a conteúdo classificado para adultos. 
Aprove quem da família pode interagir com outras pessoas online e como fazê-lo 
com o serviço Xbox LIVE, e estabeleça limites de tempo para os jogos. Para obter 
mais informações, acesse www.xbox.com/familysettings.

* Os serviços disponíveis no Xbox LIVE podem variar de acordo com a região. Acesse 
www.xbox.com/live e veja quais serviços estão disponíveis no seu país.



Garantia 
A Microsoft Corporation (“Microsoft”) garante a você, comprador original do Game, esse produto contra defeitos de projeto, 
fabricação, montagem ou em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se 
destina, por um período de 90 dias a partir da data constante na nota fiscal de aquisição. Se você encontrar um problema no Game 
coberto por esta garantia dentro do período de 90 dias, seu revendedor autorizado optará entre consertá-lo ou substituí-lo, sem 
custos, conforme o processo identificado abaixo. Esta garantia limitada: (a) não se aplicará se o Game for usado para fins comerciais 
ou empresariais; e (b) será automaticamente invalidada se os problemas com o Game estiverem relacionados com acidentes, abusos, 
vírus, aplicação ou uso incorretos. 

Exercício da Garantia
As solicitações de garantia deverão ser feitas junto ao centro de Assistência ao consumidor Xbox, cujo telefone está indicado na 
contra capa do Manual. Entregue o Game a Microsoft junto com uma cópia da nota fiscal de compra e uma explicação sobre o 
problema verificado no Game. Após a entrega do Game, a Microsoft terá trinta dias para consertá-lo ou substituí-lo, conforme for a 
opção exclusiva da Microsoft. O Game substituído será garantido pelo período restante da garantia original ou por trinta dias a partir 
do recebimento, o que for mais longo. Caso o produto não seja substituído ou o defeito não seja reparado pela Microsoft no prazo 
de trinta dias, você poderá escolher entre: substituir o produto por outro; ou obter a restituição da quantia que você pagou pelo 
produto Xbox atualizada; ou receber o abatimento proporcional do preço. 

Limitações
Esta garantia limitada substitui quaisquer outras garantias, condições ou obrigações, expressas ou legais, e nenhuma outra de qualquer 
natureza será feita em nome da Microsoft, seus revendedores ou fornecedores. Essa garantia é válida apenas para games adquiridos 
dos revendedores autorizados no Brasil cuja lista de referência pode ser consultada no site www.xbox.com. A garantia limitada 
perderá a validade e a Microsoft não terá qualquer responsabilidade se:

• Não for apresentada a nota fiscal de aquisição do game de um revendedor autorizado no Brasil;

• O game for usado em condições diferentes das que estão indicadas no Manual do Usuário

• O game for usado para propósitos comerciais ou empresariais (incluindo aluguel e arrendamento);

•  O game for danificado por caso fortuito, força maior, qualquer agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.), mau uso, 
abuso, negligência, acidente, manuseio, uso ou emprego incorreto, ou por quaisquer outras causas que não tenham relação 
com materiais defeituosos da Microsoft ou à mão de obra da Microsoft;

• O game for danificado por programas, dados, vírus ou arquivos,

• Se for reparado, modificado ou alterado por quem não pertença à rede autorizada da Microsoft. 

Essa garantia limitada é exclusiva do game descrito no Manual do Usuário. Não inclui despesas de transporte, frete, seguro, 
constituídos esses itens de sua responsabilidade (o comprador original). 

Em caso de dúvidas relacionadas a esta garantia, entre em contato com o seu revendedor ou com a Microsoft em:

Xbox Product Registration 
Microsoft Corporation 
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052-9953 EUA

   ADVERTÊNCIA Antes de jogar, leia as instruções do console Xbox 360®, o manual do sensor 
Xbox 360 KinectTM e os manuais de qualquer outro periférico para obter informações importantes 
sobre saúde e segurança. Guarde todos os manuais para referência futura. Para reposição dos manuais 
de hardware, visite www.xbox.com/support ou ligue para o Atendimento ao Cliente Xbox.

Advertências de Saúde Importantes sobre Video Games
Ataques decorrentes da fotossensibilidade
Uma pequena parcela da população pode apresentar ataques epiléticos ou convulsões quando exposta a certas 
imagens visuais, incluindo os flashs das luzes ou padrões que aparecem nos video games. Mesmo as pessoas 
que não têm histórico de ataques ou epilepsia podem ser portadoras de condição não diagnosticada que pode 
causar tais “ataques epiléticos convulsivos” ao se expor aos video games. 

Esses ataques podem apresentar vários sintomas, incluindo vertigem, visão alterada, movimentos abruptos 
ou tremor nos braços ou pernas, desorientação, confusão ou perda momentânea da consciência. Os ataques 
também podem causar perda da consciência ou convulsões que podem ocasionar ferimentos em decorrência 
de queda ou choque contra objetos. 

Pare imediatamente de jogar e procure um médico se você tiver algum desses sintomas. Os pais devem ficar 
atentos ou perguntar às crianças sobre esses sintomas—crianças e adolescentes são mais suscetíveis que os 
adultos a esses ataques. O risco de ataques epiléticos pode ser reduzido tomando-se algumas precauções: 
sentar-se mais longe da tela; usar uma tela menor, jogar em uma sala bem iluminada; e não jogar quando 
estiver se sentindo sonolento ou cansado.

Se você ou qualquer membro da sua família tiver histórico de ataques ou de epilepsia, consulte um médico 
antes de jogar.

 
Garantia limitada para software de jogo Xbox (“Game”) adquirido no Brasil

Atendimento ao consumidor Xbox
O suporte técnico está disponível todos os dias, inclusive feriados. 

• Nos Estados Unidos ou Canadá, ligue 1-800-4MY-XBOX  

 Usuários de TTY: 1-866-740-XBOX

• No México, ligue 001-866-745-83-12 

 Usuários de TTY: 001-866-251-26-21

• Na Colômbia, ligue 01-800-912-1830

• No Chile, ligue 1230-020-6001

• No Brasil, ligue 0800-891-9835

Para mais informações visite www.xbox.com

As informações neste documento, incluindo a URL e outras referências a Website estão sujeitas à alteração sem 
aviso. A menos que de outra forma mencionado, as empresas, organizações, produtos, nomes de domínio, 
endereços de e-mail, logotipos, pessoas, locais e eventos de exemplos aqui descritos são fictícios, e nenhuma 
associação com empresas, organizações, produtos, nomes de domínio, endereços de e-mail, logotipos, pessoas, 
lugares ou eventos deve ser inferida. O cumprimento de todas as leis de direitos autorais é responsabilidade 
do usuário. E nenhuma parte do presente documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em 
um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, por 
fotocópia, registro ou de outra forma), ou para qualquer propósito, sem a permissão expressa, por escrito, da 
Microsoft Corporation.

A Microsoft é titular de patentes, aplicações de patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos 
de propriedade intelectual que garantem todos os seus direitos. Exceto conforme expressamente conste de 
qualquer acordo de licença por escrito da Microsoft, o fornecimento deste documento não fornece a você 
qualquer licença a essas patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outra propriedade intelectual. 

Os nomes das empresas e produtos aqui mencionados são marcas registradas dos seus respectivos 
proprietários.

A cópia não autorizada, engenharia reversa, transmissão, execução pública, arrendamento, cobrança de taxa 
para jogar ou circunvenção da proteção da cópia são estritamente proibidos.

Este jogo contém algumas marcas de produtos que são fornecidas por seus respectivos patrocinadores.

© 2011 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Forza Motorsport, o logotipo Forza Motorsport, Kinect, Turn 10, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE  
e o logotipo Xbox são marcas comerciais das empresas do grupo Microsoft.

Forza Motorsport 4 utiliza tecnologia de processamento de áudio da iZotope.

Forza Motorsport 4 utiliza o FMOD Ex Sound System da Firelight Technologies.

Dolby e o símbolo duplo-D são marcas registradas da Dolby Laboratories.
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A © 2011 Microsoft Corporation. Todos os 
direitos reservados. 343 industries, o logotipo 
da 343 Industries, Halo e o logotipo Halo são 
marcas comerciais do grupo de empresas 
Microsoft.
Produto sob licença.  Scorpion, todos os 
logotipos associados e designs distintos são 
marcas comerciais da Fiat Group Automobiles 
S.p.A.  Os designs das carrocerias dos carros 
Abarth são protegidos como propriedade 
da Fiat Group Automobiles, regidas pelas 
regulamentações de design, marca comercial 
e imagem comercial.
Produto oficial licenciado pela Acura. 
Projetado, fabricado e distribuído pela 
Microsoft Corporation. Acura®, o logotipo A® 
estilizado, os veículos Acura® e sua imagem 
comercial, todos os símbolos automotivos, 
marcas e nomes são marcas comerciais de 
propriedade da Honda Motor Co., Ltd., usadas 
sob licença da American Honda Motor Co., 
Inc. Todos os direitos reservados.
Alfa Romeo é uma marca registrada de 
propriedade e sob licença do Fiat Group 
Marketing and Corporate Communication 
S.p.A. para o Fiat Group Automobiles S.p.A.
Aston Martin, o logotipo Aston Martin 
Wings e os nomes dos modelos DBR1, 
DB5, Vanquish, DB9, DBS, One-77, Rapide, 
Vantage e Virage são marcas comerciais 
de propriedade, licenciadas ou usadas pela 
Aston Martin Lagonda Limited. Todos os 
direitos reservados.
Aston Martin Racing é uma marca comercial 
usada sob licença da Aston Martin Lagonda 
Limited
As marcas comerciais, patentes de design e 
direitos autorais são usadas com a aprovação 
do titular AUDI AG.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da BENTLEY MOTORS 
CORPORATION são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da BENTLEY MOTORS 
CORPORATION e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
O nome Bertone Mantide, emblemas, 
desenhos de carrocerias e logotipos são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
de Mr. Dan Watkins e são usados sob licença 
pela Microsoft Corporation.
A denominação Comercial BMW é de 
propriedade da BMW AG e é utilizada sob 
licença.
As marcas comerciais, patentes de design e 
direitos autorais são usadas com a aprovação 
do titular Bugatti.
Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, 
Oldsmobile, Pontiac, Saturn, GSX, Regal GNX, 
CTS-V, Camaro, Camaro 35th Anniversary SS, 
Camaro SS, Camaro Z28, Chevelle SS 454, 
Cobalt SS Turbocharged, Corvette, Corvette 
Grand Sport, Corvette Stingray 427, Corvette 
Z06, Corvette ZR-1, El Camino SS 454, Impala 
SS, Monte Carlo SS, Nova SS, Spark, Volt, 
Syclone, H1 Alpha, Firebird, Olds 442, Firebird 
Trans Am, Firebird Trans Am GTA, Firebird 
Trans Am Ram Air, Firebird Trans Am SD-
455, G8 GXP, GTO, The Judge, Solstice GXP, 
ION Red Line e Sky Red Line são marcas 
comerciais da General Motors usadas sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Chrysler, Plymouth, AMC, Eagle e os logotipos 
associados, nomes dos modelos dos veículos 
e imagem comercial são marcas comerciais 
da Chrysler Group LLC, e são usados sob 
licença. © Chrysler Group LLC 2011.
As marcas comerciais, logotipo e desenho de 
carroceria da AUTOMOBILES CITROËN são 
de propriedade intelectual da AUTOMOBILES 
CITROËN e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da COSWORTH 
LIMITED são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da COSWORTH 

LIMITED e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da De Tomaso são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
da De Tomaso Automobili S.p.A. e são usados 
sob licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da DeLorean são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
da DeLorean Motor Company e são usados 
sob licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da Devon são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da 
Devon Motor Works LLC e são usados sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Dodge, Ram e HEMI são marcas comerciais 
da Chrysler Group LLC.  Os veículos Dodge 
e Ram bem como sua imagem comercial 
são usados sob licença. © Chrysler Group 
LLC 2011.
Produto sob licença da Ferrari S.p.A.  
FERRARI, o símbolo do CAVALO RAMPANTE 
e todos os logotipos e designs associados 
são de propriedade da Ferrari S.p.A.  Os 
designs das carrocerias dos carros Ferrari 
são protegidos como propriedade da Ferrari, 
regidos pelas regulamentações de design, 
marca comercial e imagem comercial.
Fiat é uma marca registrada de propriedade 
e sob licença do Fiat Group Marketing and 
Corporate Communication S.p.A. para o Fiat 
Group Automobiles S.p.A.
Ford Oval e placas de identificação são 
marcas registradas de propriedade e 
licenciadas pela Ford Motor Company. 
Fabricado por Microsoft Turn 10 Studios. 
www.fordmotorcompany.com
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da Gumpert são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
da GUMPERT Sportwagenmanufaktur GmbH 
e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Produto oficial licenciado pela Honda. 
Projetado, fabricado e distribuído pela 
Microsoft Corporation. Honda®, o logotipo 
H® estilizado, os veículos Honda® e sua 
imagem comercial, todos os símbolos 
automotivos, marcas e nomes são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da 
Honda Motor Co., Ltd., usadas sob licença 
da American Honda Motor Co., Inc. Todos os 
direitos reservados.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da Holden e HSV são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
da GM Holden LTD (de propriedade da 
General Motors LLC) e são usados sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da HYUNDAI 
MOTOR COMPANY são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da HYUNDAI MOTOR 
COMPANY e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Jaguar, XKR-S, XJ220, E-type S1, D-Type, 
XFR, RSR XKR GT e o desenho do Felino 
Saltando ('Leaper') são marcas comerciais de 
propriedade e licenciadas pela Jaguar Cars 
Limited © 2011 Jaguar Cars Limited.
Jeep® e o design da grade frontal Jeep® 
são marcas registradas do Chrysler Group 
LLC.  Jeep® Grand Cherokee e sua imagem 
comercial é usada sob licença do Chrysler 
Group LLC. © Chrysler Group LLC 2011.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da Joss são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da 
Joss Developments Pty Ltd e são usados sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da KOENIGSEGG 

AUTOMOTIVE AB são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da KOENIGSEGG 
AUTOMOTIVE AB e são usados sob licença 
pela Microsoft Corporation.
As marcas comerciais, direitos autorais 
e direitos de design de/e associados à 
Lamborghini, à Lamborghini com o símbolo 
do Touro e Escudo e aos veículos Diablo, 
Gallardo, Murcielago, Countach, LP5000, 
Miura, Reventon, Sesto Elemento são usados 
sob licença da Automobili Lamborghini 
S.p.A., Italy.
Lancia é uma marca registrada de 
propriedade, e sob licença, do Fiat Group 
Marketing and Corporate Communication 
S.p.A. para o Fiat Group Automobiles S.p.A.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da KIA MOTORS 
CORPORATION são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da KIA MOTORS 
CORPORATION e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation. 
Land Rover, Range Rover Supercharged e o 
logotipo Land Rover são marcas comerciais 
de propriedade e licenciadas pela Land Rover 
© 2011 Land Rover.
Produzidos sob licença do Group Lotus 
plc.  LOTUS, o distintivo Lotus ('Roundel'), 
nomes de carros e todos os logotipos 
associados, desenhos e designs distintos 
são denominações comerciais do Group 
Lotus plc.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da MASERATI SPA são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
da MASERATI SPA e são usados sob licença 
pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da MAZDA MOTOR 
CORPORATION são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da MAZDA MOTOR 
CORPORATION e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da MCLAREN GROUP 
LIMITED são denominações comerciais 
e propriedades intelectuais da MCLAREN 
GROUP LIMITED e são usados sob licença 
pela Microsoft Corporation.
Mercedes-Benz e a “Estrela de Três Pontas” 
em um anel são marcas comerciais da 
Daimler AG e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
A marca comercial MINI é de propriedade da 
BMW AG e é utilizada sob licença.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da MITSUBISHI 
MOTORS CORPORATION são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da 
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION e 
são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da Morgan são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
da Morgan Motor Company Limited e 
são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Mosler é uma marca comercial da Mosler 
Autocare Center Inc. usada sob licença pela 
Microsoft Corporation.
NISSAN, NISMO e os nomes, emblemas, 
desenhos de carrocerias e logotipos dos 
produtos NISSAN são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da NISSAN MOTOR 
CO., LTD., e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da NOBLE 
AUTOMOTIVE LIMITED são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da 
NOBLE AUTOMOTIVE LIMITED e são usados 
sob licença pela Microsoft Corporation.

Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da PAGANI AUTOMOBILI S.p.A. são 
marcas comerciais e propriedade intelectual da 
PAGANI AUTOMOBILI S.p.A. e são usados sob 
licença pela Microsoft Corporation.
As marcas comerciais, logotipo e desenho 
de carroceria da Peugeot são de propriedade 
intelectual da Automobiles Peugeot e são 
usados sob licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da Radical são marcas comerciais 
e propriedade intelectual da Radical Sportscars 
Ltd e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da Renault são marcas comerciais 
e propriedade intelectual da Renault s.a.s. 
e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da Rossion são marcas comerciais 
e propriedade intelectual da Rossion 
Automotive e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da RUF são marcas comerciais 
e propriedade intelectual da RUF Vertrieb 
GmbH e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos Saleen S7 e Saleen S5S são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da HP 
Asset Management LLC e são usados sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos Saleen S281, Saleen S281E e Saleen 
S331 Supercab são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da Revstone Industries 
Inc. e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Todos os nomes, designs industriais e 
logotipos SEAT dos modelos SEAT são 
registrados pela SEAT, S.A.
SHELBY®, CARROLL SHELBY®, 427 S/C®, 
A FORMA E DESIGN (MARCA VISUAL) DO 
VEÍCULO SHELBY COBRA 427 S/C™, GT-500®, 
A FORMA E DESIGN (MARCA VISUAL) DO 
VEÍCULO SHELBY GT-500™ DA DÉCADA DE 
60, KR®, SHELBY SERIES 1®, LOGOTIPO  DA 
SÉRIE SHELBY 1® são marcas registradas e/ou 
marca visual de Carroll Shelby e Carroll Shelby 
Licensing, Inc. (Shelby). COBRA e os designs do 
COBRA SNAKE são marcas comerciais da Ford 
Motor Company usados sob licença.
Todos os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos Shelby SuperCars são 
marcas comerciais e propriedade intelectual da 
Shelby Supercars LLC e são usados sob licença 
pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos do Spada são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da SpadaVettureSport 
e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
As marcas comerciais e logotipos Spyker, 
bem como o nome, emblemas e designs de 
carroceria do Spyker C8 Laviolette são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da 
Spyker Cars N.V. e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
As marcas comerciais, patentes de design e 
direitos autorais da Subaru são usadas com 
a aprovação do titular, Fuji Heavy Industries Ltd.
SUZUKI, “S” e LIANA são marcas comerciais 
da Suzuki Motor Corporation são usados sob 
licença. Porém, esse produto não é fabricado 
nem distribuído pela Suzuki Motor Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da TESLA MOTORS INC. são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da TESLA 
MOTORS INC. e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.

TOYOTA, SCION, LEXUS, todos os outros 
emblemas de marca associados e designs são 
de propriedade intelectual da Toyota Motor 
Corporation e usados sob permissão.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da TVR são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da TVR GmbH, Vienna 
e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
As marcas comerciais, patentes de design e 
direitos autorais são usados com a aprovação 
do titular Volkswagen AG.
Volvo, C30 R-Design, S60R, S60 R-Design, 
242 Turbo Evolution e o logotipo Volvo são 
denominações comerciais de propriedade e 
licenciadas pela Volvo Car Corporation © 2011 
Volvo Car Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da Wiesmann são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da 
Wiesmann GmbH & Co. KG e são usados sob 
licença pela Microsoft Corporation.
CIRCUITOS
© BBC Worldwide Ltd. O símbolo da letra Top 
Gear e logotipo são marcas comerciais da BBC. 
Logotipo Top Gear© BBC 2005
Circuit de Catalunya e logotipo são marcas 
registradas do Circuit de Catalunya, S.L. e 
usadas sob licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, designs e logotipos de 
Hockenheimring são marcas registradas e 
propriedade intelectual da Hockenheim-Ring 
GmbH e usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da Indianapolis Motor Speedway 
são marcas comerciais e propriedade 
intelectual da Indianapolis Motor Speedway 
Corporation e/ou da Brickyard Trademarks, 
Inc. e são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
Duas versões do Circuito Le Mans de la 
Sarthe estão inclusas no Forza Motorsport 4. 
A versão ‘Circuito Completo’ traz o circuito 
oficial, enquanto o ‘Circuito Old Mulsanne’ 
é de uma configuração semelhante, mas 
sem as chicanes ao longo do Ligne Droit des 
Hunaudières (Mulsanne Straight).
Mazda Raceway Laguna Seca é controlado 
pela SCRAMP e usado sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Mugello Autodromo Internazionale é usado sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Nürburgring e Nordschleife são marcas 
registradas da Nürburgring GmbH usadas sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Produzidas sob licença pela Microsoft 
Corporation. www.lemans.org TM©24 Heures 
du Mans Limited.1968.
Road America é usada sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Road Atlanta é usada sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Sebring International Raceway é usado sob 
licença pela Microsoft Corporation.
Todas as referências a Silverstone e/ou as 
configurações do circuito Silverstone são 
marcas registradas do Silverstone Circuits 
Limited, e todos os direitos referentes a esse 
efeito pertencem a Silverstone Circuits Limited.
Os designs e palavras Suzuka Circuit são 
usados sob licença pela Microsoft Corporation.
Os designs e palavras Tsukuba Circuit e 
JASC são usados sob licença pela Microsoft 
Corporation.
O design e palavras Twin Ring Motegi são 
usados sob licença pela Microsoft Corporation.

LIGAS
As equipes e logotipo American Le Mans são 
usados sob licença pela Microsoft Corporation. 
As equipes e logotipo GT Association são 
usados sob licença pela Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de 
carrocerias e logotipos da SCCA Pro Racing 
World Challenge são marcas comerciais e 
propriedade intelectual da SCCA Pro Racing 
World Challenge e são usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
Os nomes, emblemas, desenhos de carrocerias 
e logotipos da V8 Supercars são marcas 
comerciais e propriedade intelectual da V8 
SUPERPCARS AUSTRALIA PTY LTD e são usados 
sob licença pela Microsoft Corporation.
MANUTENÇÃO
O design do Jeff Koons BMW M3 GT2 Art Car 
2010, bem como os nomes, emblemas, designs 
de carroceria e logotipos associados são 
marcas comerciais e propriedade intelectual 
da Jeff Koons LLC usados sob licença pela 
Microsoft Corporation.
DIVERSOS
PIRELLI e o logotipo Pirelli são marcas 
registradas da PIRELLI & C. S.p.A.
A marca comercial Trans Am é de propriedade 
intelectual da Sports Car Club of America e 
usada sob licença pela Microsoft Corporation.
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