
Termos e Condições Best November Esfera 2021 
 
A campanha de Best November acontece no período de 01/11 a 30/11/2021 com os seguintes termos e condições: 
 
 
21% de cashback ou 10 pontos a cada R$ 1 no catálogo integrado do Shopping Esfera 
Oferta válida de 25/11 a 26/11/2021, dentro dos limites promocionais ou enquanto durarem os estoques. Sujeita a 
alteração sem aviso prévio, podendo ser encerrada antes do previsto. Válido para compras realizadas diretamente no 
catálogo integrado do Shopping Esfera em produtos vendidos e entregues por Casas Bahia, Extra ou Ponto. Nesse 
período o cliente poderá escolher receber: 

• 21% de cashback em crédito na fatura do cartão de crédito ou na conta corrente. Cashback limitado a             
R$ 5.000/dia e a R$ 10.000/mês por CPF ou 

• 10 pontos a cada R$1 em compras, sobre o valor total da compra. Para ter direito aos pontos, é necessário 
escolher a opção “Pontos Esfera” na página de pagamento. Limitado a 200.000 pontos/dia e a 400.000 
pontos/mês por CPF.  

 
Sujeito a termos e condições gerais, disponíveis em https://www.shoppingesfera.com.vc/termos-e-condicoes. 
 
 
Ganhe pontos em compras nos sites parceiros 
Oferta válida para compras on-line realizadas nos sites parceiros Esfera selecionados. É necessário realizar as compras 
através dos hotsites dos parceiros no site da Esfera. Compras realizadas diretamente nos sites dos parceiros não serão 
válidas. Pontos creditados em 45 dias após recebimento ou retirada do produto. Limitado a 200.000 pontos/mês por 
CPF. Confira a relação de sites parceiros participantes, mecânicas e datas: 
 

Parceiro Mecânica Data início Data fim Restrições 

Renner 12 pontos a cada R$ 1 25/11/2021 26/11/2021  

Americanas 5 pontos a cada R$ 1 25/11/2021 27/11/2021  

Shoptime 5 pontos a cada R$ 1 25/11/2021 27/11/2021  

Submarino 5 pontos a cada R$ 1 25/11/2021 27/11/2021  

Compra Certa 10 pontos a cada R$ 1 25/11/2021 28/11/2021 Válido para produtos Brastemp, 
Consul e KitchenAid. 

Reserva 10 pontos a cada R$ 1 25/11/2021 29/11/2021 Ao aplicar o cupom RSVESFERA. 

Nespresso 3 pontos a cada R$ 1 25/11/2021 29/11/2021  

Nespresso 3 pontos a cada R$ 1 + 
15% OFF em cápsulas 

26/11/2021 29/11/2021 Para o desconto em cápsulas, 
aplica-se condições vigentes e 
disponíveis no site do parceiro. 

 
Sujeito a termos e condições gerais, disponíveis em https://www.esfera.com.vc/termos-e-condicoes. 
 
 
21% de desconto em produtos físicos, vales-compra e viagens 
Oferta válida de 25/11 a 29/11/2021 para trocas com 21% de desconto ao aplicar o cupom BEST21 no carrinho de 
compras. Válido em produtos físicos e vales-compra no catálogo da Esfera e passagens, hotéis, alugueis de carros e 
pacotes no Esfera Viagens. Sujeito a termos e condições gerais, disponíveis em https://www.esfera.com.vc/termos-e-
condicoes. 
 
 
Cashback Premiado Shopping Esfera 
A participação na Promoção é restrita aos clientes da Promotora, titulares de conta corrente e/ou cartões de crédito ou 
débito do Banco Santander (Brasil) S.A. ou cartão de parceiros elegíveis ao programa Esfera, usuários do produto 
Shopping Esfera. Os interessados em participar dessa Promoção deverão entre 03/11/2021 e 31/12/2021: (i) fazer o 
seu login; (ii) aceitar as condições da Promoção nos termos do Regulamento; e (iii) realizar compras acima de R$ 100,00 
(cem reais) no Shopping Esfera. Esta é uma Promoção com distribuição gratuita de prêmios, por meio de sorteio 
lastreado em Títulos de Capitalização da modalidade incentivo, emitidos pela Santander Capitalização S/A. Consulte 
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todas as condições da Promoção em: https://www.shoppingesfera.com.vc/cashbackpremiado. Processo SUSEP n.º 
15414.641633/2021-11. Canal Ouvidoria 0800 726 0322. O valor do prêmio é líquido de imposto de renda. 
 
 
Todas as ofertas são válidas dentro dos limites promocionais ou enquanto durarem os estoques e estão sujeitas a 
alteração sem aviso prévio, podendo ser encerradas antes do previsto. Consulte regulamento completo do programa 
em https://www.esfera.com.vc/termos-e-condicoes. 
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