
Condições do Programa Preço Fechado WeCare 

 

Trata-se de um programa para incentivar os clientes WeCare a realizarem as revisões 

periódicas em nossa Rede de Parceiros. 

O programa é bom para o cliente porque ele sabe quanto pagará em cada revisão e bom 

para nossos parceiros que recebem um volume maior de serviços, cujos valores  foram 

acordados, previamente, conosco. 

Nesta operação, a WeCare monta uma tabela de valores e itens a serem substituídos para 

certos veículos, considerando o modelo, versão e a quilometragem.  Esta tabela será 

praticada por todos os parceiros cadastrados no programa. Os valores disponibilizados no 

site WeCare já contemplam a nossa taxa de administração, para manutenção da plataforma, 

da Rede de Parceiros, divulgação do serviço e custo de cobrança. 

 

Ao se cadastrar no Programa, o parceiro declara que está ciente e aceita as seguintes 

condições: 

 

a) O parceiro dispõe de meios apropriados para a execução dos Serviços contratados, assim 

entendidas as instalações, equipamentos de informática, ferramental, bem como pessoal 

habilitado e equipe treinada com conhecimento para que o serviço seja realizado dentro dos 

padrões de qualidade solicitados pelo Cliente; 

b) O parceiro garante os serviços executados por 90 dias corridos; 

c) O parceiro informará a We Care sobre qualquer problema sobre a prestação do serviço; 

d) Reconhece que avaliou, aceita e praticará todos os valores da tabela de Revisões 

informada pela WeCare, a qual está publicada no site 

https://www.wecareauto.com.br/parceiro-revisao. A tabela pode ser alterada a qualquer 

tempo visando atualizar eventuais alterações nos custos das peças e componentes. Em 

caso de eventuais alterações, a WeCare comunicará a todos os participantes; 

e) Caso o parceiro desista de participar do programa de revisões preço fechado, deverá 

formalizar a WeCare com antecedência mínima de 15 dias corridos antes de suspender o 

atendimento e aceitação dos serviços. A formalização deve ser encaminhada para o 

endereço de e-mail admin@wecareauto.com.br; 

f) Os valores da tabela preço fechado WeCare devem ser praticados exclusivamente para 

nossos clientes, não sendo possível estendê-la a não clientes; 

g) Caso haja a necessidade de se complementar algum item no orçamento, o parceiro 

deve informa a necessidade à WeCare para que esta comunique ao cliente;  
 

h) No agendamento do serviço, a WeCare informará se o serviço será pago pelo cliente 

diretamente ou pela própria WeCare; 
 

i) Emitir Nota Fiscal referente aos serviços executados em nome do cliente e enviar à 

WeCare Auto. 

 

 

https://www.wecareauto.com.br/parceiro-revisao

