
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: 
 
 
50% OFF na compra de pontos 
Oferta válida de 22/11 a 24/11/2021 para compra de pontos com 50% de desconto aplicando o cupom BESTPONTOS50 
no carrinho de compras.  
 
Sujeito a termos e condições gerais, disponíveis em https://www.esfera.com.vc/termos-e-condicoes. 
 
 
Até 120% de bônus na transferência para o TudoAzul 
Oferta válida para transferência de pontos realizadas de 22/11 a 24/11/2021. Para garantir o bônus o cliente deve 
cadastrar-se na promoção 6478OPMF00 antes de realizar a transferência através do link 
https://tudoazul.voeazul.com.br/web/azul/promocoes/bancosbackfriday. Pontos bônus válidos por 10 anos. Aplicam-
se as seguintes condições para a bonificação extra: 

• Clientes TudoAzul que transferirem do Esfera Santander receberão um bônus de 80% 

• Clientes Clube TudoAzul que transferirem do Esfera Santander receberão um bônus de 100% 

• Clientes Clube TudoAzul com mais de 6 meses e que transferirem do Esfera Santander receberão um bônus de 
105% 

• Clientes do Clube TudoAzul (1000, 2000 e 5000) com mais de 12 meses e que transferirem do Esfera Santander 
receberão um bônus de 110% 

• Clientes do Clube TudoAzul (10.000 e 20.000) com mais de 12 meses e que transferirem do Esfera Santander 
receberão um bônus de 120% 

 
Verifique condições extras na seção “Sobre o Produto” na página https://www.esfera.com.vc/p/tudoazul/e000100002.  
 
Sujeito a termos e condições gerais, disponíveis em https://www.esfera.com.vc/termos-e-condicoes. 
 
 
21% de cashback no Shopping Esfera 
Oferta válida de 22/11 a 24/11/2021 para compras on-line realizadas nos parceiros selecionados do Shopping Esfera. É 
necessário realizar as compras através dos hotsites dos parceiros após logar na conta Esfera. Compras realizadas 
diretamente nos sites dos parceiros não serão válidas. Cashback limitado a R$ 5.000/dia e a R$ 10.000/mês por CPF. 
Confira a relação de sites parceiros participantes: 

• Fast Shop – https://www.shoppingesfera.com.vc/p/fast-shop/e000100916 

• KaBuM – https://www.shoppingesfera.com.vc/p/kabum/e000100929 

• Electrolux – https://www.shoppingesfera.com.vc/p/electrolux/e000100952 

• Acer – https://www.shoppingesfera.com.vc/p/acer/e000100951 

• Continental – https://www.shoppingesfera.com.vc/p/continental/e000100954 

• Vaio – https://www.shoppingesfera.com.vc/p/vaio/e000100953 

• Consul – https://www.shoppingesfera.com.vc/p/consul/e000100941 
 
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 de 22/11 a 24/11/2021 para compras on-line realizadas nos 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 assinatura do contrato ou recebimento/retirada do 
produto. Limitado a 200.000 pontos/mês por CPF. Confira a relação de sites parceiros participantes e mecânicas: 

• Casas Bahia – 6 pontos a cada R$ 1: https://www.esfera.com.vc/p/casasbahia/e000100177 

• Zattini – 10 pontos a cada R$ 1: https://www.esfera.com.vc/p/zattini/e000100259 
 
Sujeito a termos e condições gerais, disponíveis em https://www.esfera.com.vc/termos-e-condicoes. 
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Dobro de pontos no Clube Esfera 
Oferta válida para novas assinaturas realizadas entre 22/11 e 24/11/2021, exceto para o plano Clube 20.000. Pontos 
extras creditados a cada 3 meses durante 1º ano da assinatura, conforme meses abaixo. No caso de cancelamento 
perde-se o direito aos pontos adicionais. 
 

Mês # Plano 200 Plano 1.000 Plano 5.000 

Novembro de 2021 1 400 pontos 2.000 pontos 10.000 pontos 

Dezembro de 2021 2 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Janeiro de 2022 3 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Fevereiro de 2022 4 400 pontos 2.000 pontos 10.000 pontos 

Março de 2022 5 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Abril de 2022 6 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Maio de 2022 7 400 pontos 2.000 pontos 10.000 pontos 

Junho de 2022 8 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Julho de 2022 9 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Agosto de 2022 10 400 pontos 2.000 pontos 10.000 pontos 

Setembro de 2022 11 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Outubro de 2022 12 200 pontos 1.000 pontos 5.000 pontos 

Novembro de 2022 13 400 2.000 pontos 10.000 pontos 

 
Sujeito a termos e condições gerais, disponíveis em https://www.shoppingesfera.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 
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. 
 
 
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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