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accelerate (acelerar)
switch camera  
(trocar câmera)

look back  
(vista de trás)
gear down  
(reduzir marcha)
gear up  
(aumentar marcha)
handbrake  
(freio de mão)

pause menu  
(menu pausa)

free look (vista livre)

painel Xbox

m telemetria 
ligada / 

q telemetria 
desligada / 
s tração / 
o danos

 direção 
à esquerda 

 direção à 
direita

rewind 
(retroceder)

clutch (embreagem) 

brake (freio)

gear up (aumentar marcha)

switch camera  
(trocar câmera)

look back  
(vista de trás)

handbrake  
(freio de mão)
clutch  
(embreagem)

pause menu (menu pausa)painel Xbox

rewind (retroceder)

m telemetria 
ligada /  

q telemetria 
desligada / 
s tração / 
o danos

gear down 
(reduzir marcha)
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O Forza Motorsport ® 3 é uma experiência de corrida completa, um jogo 
competitivo e um mundo rico para aqueles que compartilham uma paixão 
pelos carros e por corridas. Com centenas de carros, oportunidades de 
personalização sem precedentes e pistas tridimensionais, além de direção de 
ponta e auxílios ao jogo que garantem que todos possam explorar a verdadeira 
força e potencial de seus carros, o Forza Motorsport 3 realiza todos os seus 
sonhos de direção.
O Forza Motorsport 3 também é o centro de uma comunidade ativa de 
corrida mundial. A arena para a competição online entre os membros desta 
comunidade é o Xbox LIVE®, mas seu centro é o Forzamotorsport.net.

O Website dO FOrza MOtOrspOrt

O Forzamotorsport.net é o lugar perfeito para se conectar com uma 
comunidade apaixonada, competitiva e extremamente diversificada que 
consiste de fãs do Forza de todas as partes do mundo. 
Independente de seus interesses — pintura, tuning e customização, compra 
e venda de carros customizados, galerias de fotos, perguntas sobre carros 
e pistas, blogs comunitários, interação social ou furos jornalísticos — o 
Forzamotorsport.net conecta você com outros fãs e especialistas do Forza 
que compartilham de sua paixão sobre tudo relacionado à corrida.

COntrOle de COnteúdO pelOs pais
Essas ferramentas fáceis e flexíveis ajudam pais e responsáveis a decidir 
quais jogos as crianças podem acessar com base na classificação de 
conteúdo. Os pais podem restringir o acesso a conteúdo classificado como 
adulto e definir limites de tempo de jogo. Para mais informações, visite 
www.xbox.com/familysettings.
O serviço XBOX LIVE não está disponível em todos os países. Para consultar 
acesse: http://www.xbox.com/en-Us/live/countries.

 ADVERTÊNCIA Antes de jogar este jogo, leia os manuais do console e acessórios 
do Xbox 360® para obter informações importantes sobre segurança e saúde. Guarde os 
manuais para referência futura. Para obter novos manuais do console e acessórios, visite 
www.xbox.com/support.

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.



PrInCIPAIs rECursOs

retrOCeder

A nova ferramenta rewind (retroceder) mantém você no clima da 
competição, mesmo quando estiver em problemas, ao proporcionar a você 
a chance de voltar no tempo em um momento da corrida antes de as coisas 
terem começado a dar errado.
sempre que cometer um erro ao dirigir, como bater numa parede ou em um 
de seus adversários, aparecerá um aviso na parte inferior da tela para alertá-lo 
de que a ferramenta rewind (retroceder) está disponível. Tudo o que você 
tem que fazer é pressionar o botão < para retroceder a um ponto na corrida 
onde pode se recuperar. A ferramenta rewind (retroceder) está disponível 
a qualquer momento (exceto no modo Test Drive e durante o jogo online), e 
pode ser usada diversas vezes durante uma única corrida.

atUalizaçãO rápida

Dominar os detalhes e nuanças de atualizar e fazer tuning em carros e 
um dos principais meios de ser bem-sucedido em Forza Motorsport 3, 
mas, para alguns, a curva de aprendizagem pode parecer intimidante. A 
nova ferramenta Quick upgrade (Atualização rápida) dinamiza o processo 
oferecendo consultoria de especialistas que também leva seu orçamento em 
consideração. 
A ferramenta de Quick upgrade (Atualização rápida) recomenda 
automaticamente quais atualizações são as melhores para o seu carro, com 
base em sua classe de carro escolhida, e o número de créditos que você tem 
disponível. Você pode escolher aceitar todas as atualizações ou revisá-las 
individualmente antes de decidir.

aUxíliOs e diFiCUldade

O Forza Motorsport 3 inclui uma ampla gama de auxílio à direção que o 
ajudam a maximizar sua experiência na pista. O nível de experiência de jogo 
de corrida que especificar —Casual, regular, ou serious (Casual, regular ou 
Profissional) — afeta quais assists (auxílios) de direção são ativados quando 
começar a jogar. Você também pode ajustar seus assists (auxílios) a qualquer 
momento.
Os assistis (auxílios) de direção incluem a exibição de uma linha na pista 
que indica o caminho de direção sugerido e os pontos de aceleração 
e frenagem recomendados, freios automáticos, freios anti-travamento, 
controle de estabilidade, escolha entre transmissão manual ou automática 
e a capacidade de desligar o consumo de combustível e o desgaste dos 
pneus. Para alterar seus assists (auxílios) de direção, escolha set Difficulty 
(Determinar Dificuldade) a partir do menu principal ou do menu de corridas.

pOntOs de experiênCia e níveis de pilOtO

Ao competir em eventos em modo season Play (Temporada), você ganha XP 
(Pontos de Experiência) que são baseados em seu desempenho na pista. Você 
receberá XPs (Pontos de Experiência) sempre que completar uma corrida, 
um evento ou uma temporada. Quanto mais XP você ganhar, maior o Driver 
Level (nível de Piloto) que você pode atingir. seu Driver Level (nível de Piloto) 
representa suas habilidades de direção, experiência e, sobretudo, seu recorde 
na corrida de vitórias, derrotas e colocações no pódio. Isso também afeta 
quais carros você pode comprar.
sempre que ganhar XPs (Pontos de Experiência) suficientes para passar a 
outro Driver Level (nível de Piloto), você pode atrair a atenção dos fabricantes 
de carros que o recompensarão com carros em seus esforços para construir 
uma relação com você. no modo season Play (Temporada), você deve atingir 
um Driver Level (nível de Piloto) específico antes de poder passar para o outro 
nível de jogo. Os Driver Levels (níveis de Piloto) variam de 1 a 50.

níveis de CarrO

O Forza Motorsport 3 acompanha e recompensa seu desempenho em carros 
específicos. sempre que colocar um carro no pódio, você ganha pontos para 
aquele carro, que são usados para calcular seu Car Level (nível de Carro). 
sempre que seu carro sobe de nível, os fabricantes percebem e, em geral, 
ficam ansiosos por oferecer descontos e contratos de patrocínio a você. Os 
Car Levels (níveis de Carro) variam de 1 a 5.
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número da volta/número total de voltas

tempo total
tempo da última volta
tempo da melhor volta

marcha atual
medidor de combustível

velocidade

tacômetro

carro por trás

Perceba que a HuD varia de acordo com a visão de sua câmera. Você pode 
personalizar a HuD ligando ou desligando qualquer elemento. Para tanto, escolha 
My Profile (Meu Perfil) a partir do menu principal e, em seguida, escolha HuD.

pressione o uma vez para 
ver o Damage Indicator  
(Indicador de Danos)
pressione o duas vezes para 
ver o Tire-Heat Indicator  
(Indicador de Aquecimento 
de Pneus)

ABS (Sistema de Freios Anti-Travamento) 
STM (Gerenciamento de Estabilidade)

TCS (Sistema de Controle de Tração)

mapa do curso

sua atual posição na corrida

carro adiante

Display de Telemetria
Pressione m para acessar a telemetria durante uma corrida ou enquanto 
assiste a um replay. Em um replay, você também pode acessar a telemetria 
para os adversários selecionando Change Car (Alterar carro)para passar por 
todos os carros em uma corrida. Você pode visualizar as estatísticas gerais 
como velocidade, marcha, rotações por minuto, força de torção e muito mais. 
Pressione s e o para passar por todas as diferentes guias de telemetria, 
incluindo General (Geral), Friction (Fricção), Suspension (Suspensão), Body 
Acceleration (Aceleração do Corpo), Tires Misc. (Pneus - outros), Heat 
(Aquecimento), e Damage (Danos). Pressione q para desligar a telemetria.

tempo da volta atual

tempo parcial



  
LAYOuT DO COnTrOLADOr

trocar câmera

vista de trás

reduzir marcha

aumentar marcha

freio de mão

menu pausa

vista livre

Painel Xbox

m telemetria ligada / 
q telemetria desligada / 

s tração / 
o danos 

S direção à esquerda  
O direção à direita

retroceder 

embreagem

freio acelerar

] gatilho esquerdo   ^ gatilho direito   _ botão superior esquerdo   
` botão superior direito   L direcional analógico esquerdo    

C direcional analógico direito  l botão direcional    

se cometer um erro, 
pressione < para 

retroceder e iniciar 
novamente no local de 

sua escolha. 



 
LAYOuT DO VOLAnTE DE COrrIDA

trocar câmera

Painel Xbox

freio

m telemetria ligada / 
q telemetria desligada / 

s tração / 
o danos

reduzir marcha

menu pausa

aumentar marcha

vista de trás

freio de mão

embreagem

retroceder
se cometer um erro, 

pressione < para 
retroceder e iniciar 
novamente no local  

de sua escolha.

acelerar



FIAT é uma marca registrada 
da FIAT Group Automobiles 
s.p.A. usada sob licença para a 
Microsoft Corporation.
Ford Oval e as placas 
identificadoras são marcas 
registradas de posse e licenciadas 
pela Ford Motor Company.  
Buick, Cadillac, Chevrolet, Pontiac, 
saturn, regal GnZ, CTs-V, Camaro 
ss, Corvette Grand sport, Aveo5 
LT, Corvette Zr1, Corvette Z06, 
Cobalt ss Coupe, Camaro 35th 
Anniversary ss, Camaro IrOC-Z, 
Camaro Z28, Chevelle ss-454, 
Corvette stingray 427, G8 GXP, 
solstice, GTO, Firebird Trans 
Am ram Air, Firebird Trans Am 
GTA, Firebird Trans Am sD-455, 
sky red Line, IOn red Line são 
marcas registradas da General 
Motor usadas sob licença para a 
Microsoft Corporation.
Holden e o logotipo Holden logo 
são marcas registradas da General 
Motors Corporation. Marcas 
registradas usadas sob licença 
para a Microsoft Corporation.
nomes, emblemas e designs de 
corpora da ACurA®, HOnDA®, 
CIVIC®, InTEGrA TYPE-r®, 
nsX®, TYPE-r™, s2000®, rsX®, 
TYPE-s™, nsX-r™, CrX™, DEL 
sOL®, si-r™, stylized “A” logo®, 
rL™, PrELuDE®, si®, “H” Logo®, 
A-sPEC®, HFP®, sir™,FIT®, ArX™ 
e HPD® são marcas registradas 
e/ou propriedade intelectual 
da Honda Motor Co., Ltd. e 
são usadas sob licença para a 
Microsoft Corporation. Todos os 
direitos reservados.
Hyundai, Tiburon, Genesis 
Coupe, e logotipos, emblemas e 
designs de corpo associados são 
marcas registradas e/ou outro 
tipo de propriedade intelectual 
da Hyundai Motor Company e 
são usadas sob licença para a 
Microsoft Corporation.
Jaguar, XKr-s, XJ220, E-Type s1, 
e o Leaper Device são marcas 
registradas de posse e licenciadas 
pela Jaguar Cars Limited © 2009 
Jaguar Cars Limited.
As marcas registradas 
Koenigsegg, Koenigsegg CC 8s e 
o Koenigsegg CCGT são usadas 
pela Microsoft com permissão da 
Koenigsegg Automotive AB. 

Os direitos de marcas registradas 
e direitos de design em e 
associados com Lamborghini, 
Lamborghini with Bull and shield 
Device, e veículos Diablo, Gallardo, 
Murcielago, Countach, LP5000, 
Miura, reventon são usados sob 
licença da Lamborghini ArtiMarca 
s.p.A., Itália.
Lancia é uma marca registrada 
da FIAT Group Automobiles 
s.p.A. usada sob licença para a 
Microsoft Corporation.
Land rover, range rover 
supercharged, e o logotipo Land 
rover são marcas registradas de 
posse e licenciadas pela Land 
rover © 2009 Land rover.
Produto aprovado e licenciado do 
Group Lotus plc.
Fabricado sob licença. MAsErATI, 
o dispositivo Trident, todos 
os logotipos associados e 
designs distintivos são marcas 
registradas da Maserati s.p.A. 
Os designs de corpo dos carros 
Maserati são protegidos como 
propriedade Maserati s.p.A. sob 
regulamentações de licença, 
design, direitos autorais e 
aparência.
nomes, emblemas da Mazda, 
Mazdaspeed, Axela, Familia, 
roadster, rX-7, savanna rX-7, 
rX-8, MX-5, MX-5 roadster Coupe, 
e MX-5 Miata, o símbolo de 
marca Mazda, o logotipo Mazda, 
e o logotipo Mazdaspeed e os 
designs de corpo são usados 
sob aprovação da Mazda Motor 
Corporation.
McLaren é uma marca registrada 
da McLaren Group Limited usada 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
“Mercedes-Benz” e “Three 
pointed star in a ring” são 
marcas registradas da Daimler 
AG e usadas sob licença para a 
Microsoft Corporation.
As marcas registradas MInI são de 
posse da BMW AG e são usadas 
sob licença.
Mitsubishi, os nomes, emblemas 
e designs de corpo são marcas 
registradas e/ou propriedade 
intelectual da MITsuBIsHI 
MOTOrs COrPOrATIOn e 
são usadas sob licença para a 
Microsoft Corporation.

nismo, nIssAn r390 GT1, nomes, 
emblemas, designs de corpo e 
peças são marcas registradas e/
ou propriedade intelectual da 
nismo.
“nIssAn” e os nomes, logotipos, 
marcas e designs dos produtos 
nIssAn são marcas registradas 
e/ou propriedade intelectual 
da nIssAn MOTOr CO., LTD. e 
são usados sob licença para a 
Microsoft Corporation.
Opel, o speedster Turbo e o 
carro de corrida Astra V8, e 
todos os emblemas e designs de 
veículos relacionados são marcas 
registradas da Opel usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Pagani e Zonda são marcas 
registradas da Pagani Automobili 
s.p.A. e usadas sob licença para a 
Microsoft Corporation.
Panoz Motorsports Group, LLC.
Peugeot é uma marca registrada 
da Automobiles Peugeot usada 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Porsche, o Porsche Crest, 911, 
Carrera, rs, rsr, e Boxster são 
marcas registradas da Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche AG. Licenciadas sob 
certas patentes.
renault é uma marca registrada 
da renault Merchandising usada 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
saab, 9-3 Aero, 9-3 Turbo X, são 
marcas registradas da saab 
Automobile AB usadas sob licença 
para a Microsoft Corporation.
saleen é uma marca registrada da 
saleen Inc. usada sob licença para 
a Microsoft Corporation.
Todos os logotipos sEAT, nomes e 
designs industriais dos modelos 
sEAT são registrados pela sEAT 
s.A.
shelby é uma marca registrada 
da Carroll shelby Licensing 
Inc. usada sob licença para a 
Microsoft Corporation.
subaru e Impreza são marcas 
registradas da Fuji Heavy 
Industries Ltd.

Abarth, as marcas 131 Abarth 
stradale e 500 Abarth ss são 
marcas registradas da Abarth 
& C. s.p.A usadas sob licença 
para a Microsoft Corporation. 
Alfa romeo é uma marca 
registrada da FIAT Group 
Automobiles s.p.A. usada 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Aston Martin, DB5 Vantage, 
DB9, DBs, V12 Vanquish, e o 
logotipo Aston Martin são marcas 
registradas de posse e licenciadas 
pela Aston Martin Lagonda © 2009 
Aston Martin Lagonda. 
Aston Martin racing é uma marca 
registrada usada sob licença da 
Aston Martin Lagonda Limited.
As marcas registradas, patentes 
de design e direitos autorais 
são usados com a aprovação do 
proprietário Audi AG.
Bentley, Continental GT, e speed 8 
são marcas registradas da Bentley 
Motors Limited usadas sob licença 
para a Microsoft Corporation.
As marcas registradas da BMW 
são de posse da BMW AG e são 
usadas sob licença.
As marcas registradas, patentes 
de design e direitos autorais 
são usados com a aprovação do 
proprietário Bugatti.
Chrysler, Dodge, Plymouth, 
HEMI® e logotipos relacionados, 
nomes de modelo de veículos e 
aparências são marcas registradas 
da Chrysler Group LLC e são 
usadas sob licença. © Chrysler 
Group LLC 2009. 
Citroën e C4 VTs 1.6 (2008) 
são marcas registradas da 
Automobiles Citroën usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Produzido sob licença da Ferrari 
spa. FErrArI, o dispositivo 
PrAnCInG HOrsE, todos os 
logotipos associados e designs 
distintivos são propriedade 
da Ferrari spa. Os designs do 
corpo dos carros da Ferrari são 
protegidos como propriedade 
da Ferrari de acordo com 
regulamentações de design, 
marca registrada e aparência.

TOYOTA, sCIOn, LEXus e todos 
os outros emblemas de marcas 
e designs associados são 
propriedade intelectual da Toyota 
Motor Corporation e usadas com 
sua permissão.
TVr é uma marca registrada da 
Muadib Beteiligung GmbH usada 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Vauxhall, o VX220 Turbo, Monaro 
VXr, Astra VXr, Insignia VXr, 
Corsa VXr, todos os emblemas 
relacionados e designs de 
veículos são marcas registradas 
da Vauxhall Motors Limited 
Trademarks usadas sob licença 
para a Microsoft Corporation. 
As marcas registradas, patentes 
de design e direitos autorais 
são usados com a aprovação do 
proprietário Volkswagen AG.
Volvo, C30 r-Design, s60r, e 
o logotipo Volvo são marcas 
registradas de posse e licenciadas 
pela Volvo Car Corporation © 2009 
Volvo Car Corporation.
pistas
Circuit de Catalunya e o logotipo 
são marcas registradas da Circuit 
de Catalunya, s.L. e usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Circuit de Mans e o logotipo são 
marcas registradas da Automobile 
Club de l’Ouest e usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Mazda raceway Laguna seca é 
operada pela sCrAMP e usada 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
Mugello Autodromo Internazionale 
é usado sob licença para a 
Microsoft Corporation.
nürburgring e nordschleife 
são marcas registradas da 
nürburgring GmbH e usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
road America é usado sob licença 
para a Microsoft Corporation.
road Atlanta é usado sob licença 
para a Microsoft Corporation.
sebring International raceway 
é usado sob licença para a 
Microsoft Corporation.

The silverstone Circuit é uma 
marca registrada do British 
racing Drivers Club licenciada 
pela silverstone Circuits Ltd.  A 
descrição do curso no jogo 
captura o circuito em setembro 
de 2003.
As palavras suzuka Circuit e 
marcas de design são usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
As palavras Tsukuba Circuit e JAsC 
e as marcas de design são usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
As palavras Twin ring Motegi e 
marcas de design são usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation.
liGas
O logotipo American Le Mans e as 
equipes são usadas sob licença 
para a Microsoft Corporation.
O logotipo GT Association e as 
equipes são usadas sob licença 
para a Microsoft Corporation.
sCCA, sCCA Pro racing, e os 
carros de corrida e nomes da 
sCCA Pro racing sPEED World 
Challenge são marcas registradas 
da WC Vision LLC usadas 
sob licença para a Microsoft 
Corporation. 
Os nomes, emblemas e design 
de corpo dos V8 supercars são 
marcas registradas e propriedade 
intelectual de posse ou licenciada 
sob licença para a V8 supercars 
e são usadas sob licença para a 
Microsoft Corporation.
OUtrOs
PIrELLI e o logotipo Pirelli são 
marcas registradas da PIrELLI 
& C. s.p.A.
A aparência característica da 
corrida F430 #62 foi possível 
através de parceria com a risi 
Competizione.
Todos os direitos reservados. 
Todas as marcas registradas, 
marcas de aparência, patentes 
de design, direitos autorais e 
logotipos são propriedade de seus 
respectivos donos.

CréDITOs DA InDÚsTrIA



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.

© 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. 

Microsoft, Forza Motorsport, o logotipo Forza Motorsport, o logotipo Microsoft Game Studios, 
Turn 10, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, e os logotipos Xbox são marcas registradas do grupo 
Microsoft de companhias.

O Forza Motorsport 3 usa o FMOD Ex Sound System by Firelight Technologies.

O Forza Motorsport 3 usa Granny Animation. Copyright © 1999-2009 por RAD Game 
Tools, Inc.

Forza Motorsport 3 usa Bink Video. Copyright © 1997-2009 por RAD Game Tools, Inc.

Dolby e o símbolo duplo-D são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Forzamotorsport.net

As seguintes observações de aplicam a itens incluídos na Edição Limitada de Colecionador:

 Risco de asfixia
Esses itens podem conter peças pequenas que apresentam risco de asfixia a crianças menores de 
3 anos. Mantenha peças pequenas fora do alcance de crianças.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Microsoft podem 
anular o direito do usuário de operar este dispositivo. 

 
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

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


