
Premmia completa nove anos e faz promoção por nove dias
Participantes do programa de fidelidade da BR Distribuidora trocarão pontos por produtos e

ganharão descontos em serviços e abastecimentos

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021 - O Premmia, programa de fidelidade da rede de

postos Petrobras, completa nesta quinta-feira, dia 22, seu nono aniversário. Para celebrar a

data, o número nove será a estrela da festa: serão nove dias de comemoração, entre 22 e

30 de abril, com ofertas especiais por apenas nove pontos. Diariamente novas ofertas serão

liberadas e a troca dos pontos por produtos ou vouchers só poderá ser feita na data

específica.

Com uma base de mais de 16 milhões participantes cadastrados, em todo o Brasil, o

programa fez parcerias com grandes marcas para as trocas em BR Mania: Coca-Cola,

Budweiser, Kit Kat, Baton e RedBull. Haverá também troca por descontos em serviços no

Lubrax+ e por vale-combustível nos Postos Petrobras. Os parceiros Evino, Assist Car e

Studio Geek também entrarão na comemoração da data.

No Premmia o consumidor acumula pontos toda vez que abastece nos postos Petrobras

cadastrados ou consome nas lojas BR Mania e Lubrax+ e registra seu número de CPF.

Depois, é só trocar seus pontos por descontos e condições especiais em produtos e

serviços da BR ou de parceiros, inclusive para eventos exclusivos, além de participar de

promoções. São mais de 70 parceiros disponíveis para a troca dos pontos, destaque para

as lojas BR Mania e centros Lubrax+, além de Azul Linhas Aéreas, Evino, Dpaschoal, Mobly

e Sorte Online.



Promoção 9 Anos Premmia

Entre os dias 22 e 30 de abril, os usuários cadastrados no Premmia, programa de fidelidade

dos postos Petrobras, terão a oportunidade de trocar seus pontos por ofertas especiais em

comemoração aos nove anos de aniversário. Diariamente novas ofertas serão liberadas e a

troca dos pontos por produtos ou vouchers só poderá ser feita na data específica. Consulte

as unidades participantes no site. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates por CPF, com

exceção da promoção de Evino e de vale-combustível que será de apenas 1 (um) resgate

por CPF, durante o período da ação.

22 de abril - Lubrax+ - 9 pontos = 10% desconto no lubrificante na troca de óleo.

Promoção válida de 00h01 do dia 22 de abril até as 23h59 do dia 30 de abril de 2021. O

voucher será válido pelo período da ação. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates por

CPF durante o período da ação.

23 de abril - BR Mania e Coca-Cola - 9 pontos = Coca-Cola

Promoção válida de 00h01 do dia 23 de abril até as 23h59 do dia 23 de abril de 2021, ou

enquanto durarem os estoques em todo o Brasil. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates

por CPF durante o período da ação.

24 de abril - BR Mania e Café + Mini Donut + Cookie - 9 pontos = Café e/ou Mini Donut
e/ou Cookie

Promoção válida de 00h01 do dia 24 de abril até as 23h59 do dia 24 de abril de 2021, ou

enquanto durarem os estoques em todo o Brasil. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates

por CPF durante o período da ação.

25 de abril - BR Mania e Budweiser - 9 pontos = Budweiser

Promoção válida de 00h01 do dia 25 de abril até as 23h59 do dia 25 de abril de 2021, ou

enquanto durarem os estoques em todo o Brasil. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates

por CPF durante o período da ação.

https://www.petrobraspremmia.com.br/


26 de abril - BR Mania e Kit Kat - 9 pontos = Kit Kat

Promoção válida de 00h01 do dia 26 de abril até as 23h59 do dia 26 de abril de 2021, ou

enquanto durarem os estoques em todo o Brasil. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates

por CPF durante o período da ação.

26 de abril - Studio Geek - 9 pontos = 40% de desconto no Studio Geek (loja virtual)

Promoção válida de 00h01 do dia 26 de abril até as 23h59 do dia 26 de abril de 2021. Limite

de 2 resgates por CPF. Desconto não cumulativo com outras promoções e cupons. O

desconto não se aplica ao frete. O voucher será válido até 30 dias após efetivação do

resgate.

27 de abril - Assist Card - 9 pontos = 40% de desconto no seguro viagem Assist Card

Promoção válida de 00h01 do dia 28 de abril até as 23h59 do dia 28 de abril de 2021. Limite

de 2 resgates por CPF. Desconto não cumulativo com outras promoções. ATENÇÃO: o

seguro-viagem não é seguro-saúde. Leia atentamente as condições contratuais,

observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado

para cada cobertura.O voucher será válido até 15/12/2021.

28 de abril - BR Mania e Baton - 9 pontos = Baton

Promoção válida de 00h01 do dia 28 de abril até as 23h59 do dia 28 de abril de 2021, ou

enquanto durarem os estoques em todo o Brasil. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates

por CPF durante o período da ação.

29 de abril - BR Mania e Red Bull - 9 pontos = Red Bull

Promoção válida de 00h01 do dia 29 de abril até as 23h59 do dia 29 de abril de 2021, ou

enquanto durarem os estoques em todo o Brasil. Serão permitidos apenas 2 (dois) resgates

por CPF durante o período da ação.



29 de abril - Evino - 9 pontos = 15%OFF + Frete Grátis

Promoção válida de 00h01 do dia 30 de abril até as 23h59 do dia 30 de abril de 2021. Limite

de 1 (um) resgate por CPF. Desconto CUMULATIVO com outras promoções do site. O

voucher será válido pelo período da ação.

30 de abril - Vale-combustível - 9 pontos = vale combustível de R$ 20

Promoção válida de 00h01 do dia 27 de abril até as 23h59 do dia 27 de abril de 2021, ou

enquanto durarem os estoques, limitados a 1.000 resgates totais do vale combustível de R$

20. Limite de 1 (um) resgate por CPF.

Sobre o Premmia - Contando com mais de 16 milhões de inscritos, o Premmia é o

programa de fidelidade exclusivo da rede de postos BR. A cada abastecimento, compras

nas lojas de conveniência BR Mania ou serviços automotivos nas franquias Lubrax+ o

participante acumula pontos que podem ser trocados por ingressos para eventos culturais e

esportivos, milhas aéreas, vales-combustível e descontos em diversos parceiros. Mais

informações em: https://www.petrobraspremmia.com.br/
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