
 

 

Política de embaixadores CARRA SOLAR.  

Como funciona 

 

O programa de embaixadores da CARRA SOLAR tem como objetivo, gerar 

negócios a partir de indicação, para que você ganhe comissão quando a compra 

se concretizar.  

Por que investir em energia Solar? 

● Economia imediata: Redução de custo de  até 95% na conta de energia,  

● Energia Limpa: A energia solar é limpa, natural, sustentável, infinita e renovável. 

● Valorização do Imóvel: Com os geradores fotovoltaicos instalados automaticamente o 

valor do seu imóvel aumentará. 

● Alta rentabilidade e recuperação do investimento: A energia solar fotovoltaica é 

altamente viável e rentável financeiramente por recuperar o valor investido.  

● Instalação rápida e segura /conectividade: acompanhe em tempo real o desempenho 

do seu gerador fotovoltaico no aplicativo e a segurança de investir em um produto de 

qualidade.  

● Baixo Custo de manutenção: manutenção e limpeza uma vez a cada seis meses a um 

ano dependendo do ambiente da instalação. E  vida útil mínima de 25 anos.  

Indique clientes e ganhe dinheiro 

Mercado de energia solar está em crescimento exponencial, além dos diversos benefícios de 

utilizar essa energia limpa, contribui com o meio ambiente. Com o nosso programa é possível 

indicar  clientes que queira instalar um gerador de energia solar para a redução em sua conta de 

energia de até 95%, e quando a sua indicação concretizar a compra, você ganha a comissão. 

Confira as regras! 

Como faço para indicar clientes? 

Entrar em contato via e-mail manifestando o interesse para contato@carrasolar.com.br ou via 

WhatsApp no número (54) 99136-0593, a nossa equipe entrará em contato para informar a 

política em caso de aceite das regras há formalização da parceria.  

mailto:contato@carrasolar.com.br
https://www.whatsapp.com/


 

 

 

Quais informações preciso enviar  para minha indicação? 

1. Número atualizado da indicação, telefone ou WhatsApp  

2. Cep da residência  

3. Cópia conta de energia atualizada; 

4. informar tipo de telhado - 

4.1.  Cerâmico/Barro; 

5.  Metálico/Zinco; 

5.1.   Brasilit/Fibrocimento; 

5.2.  Laje; 

5.3.  Solo; 

5.4.  Garagem Solar;  

Posso indicar qualquer pessoa? 

Sim, qualquer cliente que tenha interesse em utilizar esse tipo de energia e que tenha autorizado 

a indicação e que possua as informações acima, será um prazer passar um orçamento, faremos 

de tudo para concretizar o negócio.  

Preciso pagar para me tornar um embaixador da CARRA SOLAR? 

Não, a participação é totalmente gratuita e você tem inúmeras vantagens sendo nosso 

embaixador, além de representar uma marca consolidada e de qualidade no mercado, nosso 

principal diferencial é nosso atendimento. Cliente First! 

Necessito saber sobre energia solar para indicar? 

Não, você precisará apenas fazer a indicação conforme as regras, todavia para nossos 

embaixadores oferecemos todo suporte necessários e promoveremos treinamentos para 

potencializar suas vendas.  

Como eu acompanho minha indicação? 

Você pode entrar em contato a qualquer momento conosco, através do email 

contato@carrasolar.com.br ou via WhatsApp no número (54) 99136-0593 Comunicaremos o 

momento exato da concretização. .  

https://www.whatsapp.com/
mailto:contato@carrasolar.com.br
https://www.whatsapp.com/


 

 

Esse cliente for indicado por outro Embaixador, eu receberei a 

comissão? 

Se esse cliente for indicado primeiramente por você, você possui o período de seis meses, desde 

a data da indicação, para receber o comissionamento caso o cliente compre com a CARRA 

SOLAR. Desde que esse cliente não peça a exclusão de cadastro dele em nosso cadastro.  

Em caso de uma duplicidade na indicação desse mesmo cliente por outro, vale o cadastro do 1º 

indicado  durante  6 meses data de indicação, assim que o cliente indicado realizar o pagamento 

para a 

 CARRA SOLAR, conforme a política.  

Como eu recebo a minha comissão? 

O valor da comissão será pago após emissão das NFs e o pagamento ter sido concluído pelo 

cliente indicado,  a comissão correspondente será paga em sua conta em até 15 dias úteis. 

Qual o percentual de cada indicação? 

 

Tipo  Categoria Meta Mensal de fechamento Comissão (%) 

Embaixador Prata 1 a 4  1,0 

Embaixador Ouro 5 propostas 1,5 

 

De que forma a CARRA SOLAR me pagará? 

● Transferência ou depósito em conta.  

 

Se o cliente que indiquei para a CARRA SOLAR cancelar a compra? 

Nos casos de cancelamento da compra ou até mesmo de cancelamento do contrato de 

financiamento dentro do prazo de 7 (sete) dias, permitido pelo Art. 49 do Código do Consumidor, 

o embaixador receberá a informação do cancelamento da comissão correspondente. 

 



 

 

 

A minha indicação pode ser descartada ou perdida? 

Caso não haja compra, após este período de seis meses, os dados dos clientes serão excluídos 

do nosso sistema de acompanhamento. 

 

Receberei suporte da CARRA SOLAR? 

Sim, a CARRA SOLAR conta com equipe especializada composta por profissionais qualificados 

e multidisciplinares tanto em relação a material necessário como treinamentos.  

 

Ficou com algum dúvida? Entra em contato conosco por e-mail 

contato@carrasolar.com.br 
 

 

 


