
 

FONDATION INTERNATIONALE BILLGATES 

 DIRECTION DE LA PROMOTION  DE L'INTERNET ET DU 

JEUX DIRECTION DE LOTERIE 

LOTERIE  INTERNATIONALE BILL GATES 
    

 

Loteria americana para o 

Promoção da Internet em todo o mundo 

Número de Ref.: 04/07/1990 

Número de lote: 9001-BNK-87 

Obter o número: NY48-E62 

  

Dear Sir/Madam 
Temos o prazer de informá-lo sobre o resultado de programas internacionais 
Vencedores do lottery mantiveram isso há dois dias nosso sis sede em Nova 
York. 
Endereço de email anexado ao número do bilhete 1085047-0704 com o número 
de série 3548042- 980 designados números afortunados 07 -04-521-7-07-31 que, 
em consequência VITÓRIAS na categoria 1, com quatro outras pessoas, você 
tem sido por conseguinte, aprovado para montante fixo sem imposto de 
 

  
 

PARABÉNS! PARABÉNS! PARABÉNS! 
 

Por causa da mistura e a parte superior de alguns números e nomes, pedimos para manter 
informações confidenciais de seu ganho até ao final de suas reivindicações e que os fundos 

ser entregue. 
Esta é parte do nosso protocolo de segurança para evitar a dupla pretensão e abusar sem 

garantia deste programa por alguns participantes. 
Todos os participantes foram selecionados por um líder de software de um computador para 
votar mais de 20 milhões de empresas e 30 milhões de endereços de correio electrónico de 

pessoas de todo o mundo. 
Este programa promocional ocorre na Internet a cada ano. Este sorteio foi promovido e 

patrocinado pelo Sr. Bill Gates, presidente da maior software do mundo (Microsoft), 
esperamos que, com parte de sua vitória você participar na promoção da Internet em casa, 

porque faz parte também do Senhor promoção BILL GATES. 

 
PROCESSO PARA A ENTREGA DE GANHO 

Por favor, envie por e-mail as informações dentro de 72 horas, no endereço Eletrônica 
inaugurar Me RICHARD KOFFI instruídos a indicar o condições gerais de entrega de seu 

vencedor. 

Email : avocat.richardkoffi@aol.fr 
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                 3548042- 980   

 

 

 

 

Thaima Samman 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
FORMULÁRIO DE VENCEDOR MICROSOFT WINDOWS LOTERIA 

NOME:…….………………………………………..…………………………… 

NOMES : ………………….……………………………………………..……… 

PAÍS: ................................ …………CIDADE:……………………..…….......... 

DATA E LOCAL DE  NASCIMENTO:…….…………………………………... 

CÓDIGO POSTAL: ……………….….…..……..………………………………. 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA:……….….…………………………………... 

TEL / FIXO: .......................................... MOBILE:…………..……….………..… 

CONFIRMAÇÃO E-MAIL:…….………………………………..…….……….. 

PROFISSÃO:………………………………………………..………………..….. 

NACIONALIDADE:………………………………………..…………………… 

N° DE REFERENCE :…………………07-04-1990……………………….…… 

N°DE LOT :…………………………9001-BNK-87……………….…………... 

   

Ganho método de retirada por favor 

 

      enviar por cheque postal                        enviado por transferência bancária 
 

                       
Assinatura do destinatário exigido 

 
 
 
 
 
 
 

NB : vale deve ser devolvido com uma cópia do seu documento de identidade 

 
Lembre-se, naturalmente, que o lote deve ser reivindicada por mais de dez (10) dias a partir de 

hoje depois que todos os fundos não reclamados serão doados a alguma organização 
Internacional de Saúde e Medicina. 

 

Para evitar atrasos unitiles este formulário deve ser puxado e, em seguida, preenchidos à mão 
e assinado antes de ser enviado para o endereço de email do Usher disse.  

Além disso, deve haver qualquer mudança de endereço do informe nosso agente, mas O 
Rápido Possível. 

 
Receber Parabéns mais uma vez do nosso pessoal e você 
Obrigado a fazer parte do nosso programa promocional. 

NB : Qualquer pessoa menor de 18 anos é automaticamente eliminada . 
                          

Page web: http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx 
 

Yours. 
O Diretor de Operações 

  


