
 

 

Regulamento  

- Podem participar da promoção associados titulares e dependentes 

(filhos e cônjuge), no período de 07/12 a 17/12/21, porém apenas um 

membro da família poderá ser contemplado.  

- Participarão do sorteio os associados e dependentes que responderem à 

pergunta: o que não pode faltar no seu Natal para que ele seja mágico 

pelas redes sociais (Instagram ou Facebook) ou pelo Whatsapp (31) 3263-

2800.  

- Os sorteados deverão adquirir os itens exclusivamente no site do Asttter 

Prime Club (exceto voucher da Asttter Turismo e assinatura plano de 

academia) e encaminhar a nota fiscal de compra para a Asttter efetuar o 

reembolso. Esse reembolso será limitado ao valor de cada item sorteado 

estabelecido neste regulamento. 

- Os associados sorteados poderão efetuar a compra de outro item no 

valor equivalente, desde que a compra seja realizada na plataforma do 

Prime Club.  

- O sorteio feito por meio do sorteador online em uma única vez, sendo 

que a ordem de premiação será do prêmio de maior valor para o prêmio 

de menor valor. Dessa forma, todos poderão concorrer ao sorteio dos 

prêmios de valor mais elevado. Confira a sequência em que será feita a 

premiação:  Iphone, notebook, pacote Blumenau, vouchers da Asttter 

Turismo, Plano anual academia, Alexa, itens esportivos, vales itens de 

beleza, vales para o look de fim de ano, Air Fryer, Vales para itens de 

cozinha, Assinatura Prime Pass, vales-presente para crianças, pacotes Viva 

Leve e vales compra de bebidas. 



- Caso seja sorteado associado titular e dependente do mesmo grupo 

familiar, será realizado um outro sorteio do prêmio em questão dando 

prioridade ao associado titular. 

- A validade para compra dos prêmios será até 31/07/22, exceto os 

vouchers da Asttter Turismo que terá validade até 31/12/22. 

- Os nomes dos ganhadores serão divulgados no dia 21/12/2021. 

 

Valores de referência dos produtos sorteados: 

- Voucher Asttter Turismo: R$ 2000,00  

- Pacote Blumenau: R$ 2776,00 

- Alexa com vídeo: R$ 600,00 

- Air Fryer: R$ 400,00 

- Plano anual academia: R$ 1000,00 (limitado a este valor anual) 

- Pacote serviços oferecidos no espaço Viva Leve: R$ 300,00 

- Iphone 12: R$ 5.400,00 

- Assinatura Prime Pass online: R$ 358,80 

- Notebook: R$ 3.500,00 


