
 

 

TERMO DE GARANTIA 

Prezado cliente,  

 

A PRIME INTERNACIONAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA – GLOBAL BEER, 

assegura ao adquirente de seus produtos a garantia contra defeitos de fabricação pelo 

período de 06 (seis) meses para o funcionamento da válvula sifão e 5 (cinco) anos para 

o corpo do barril contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal. 

A garantia é assegurada desde que os produtos adquiridos tenham sido utilizados e 

mantidos sob condições normais usadas na indústria cervejeira, não havendo cobertura pela 

garantia caso seja constatada alguma das seguintes condições: Danos externos 

(amassados, arranhões),  Intervenções de todo tipo causadas por manuseio incorreto ou uso 

anormal, como colisão, pressão ou ambiente corrosivo, etc. , Ferrugem de fontes externas 

(por exemplo, causada pelo contato com outros metais enferrujados, água contendo 

ferrugem, cloreto de sódio, etc., modificação nos Barris (por exemplo, com gravações de 

marca), utilização do barril com bebida não apropriada, conforme adiante enumeradas. 

Os barris de Aço Inox AISI 304 comercializados pela GLOBAL BEER foram 

desenvolvidos para utilização com as seguintes bebidas: Cerveja (alcoólica, não alcoólica), 

Vinho (alcoólico, não alcoólico), Sucos de fruta, Água mineral, Café, Kombucha, Sidra, 

Bebidas de cola, limonada e similares, bem como bebidas mistas com ingredientes 

mencionados acima. 

Ainda, para que seja assegurada a garantia pela GLOBAR BEER, devem ser 

observadas algumas orientações sobre manuseio e transporte: 

•  A utilização do barril deverá ocorrer nos limites da Pressão Operacional aprovada:  

Pressão de Trabalho - 4,2 bar, Barra de Teste: 6,3 bar; 

•  O barril cheio não deve ser exposto a temperaturas menores que 0°C e maiores que 60°C; 

•  Os barris não devem ser enchidos além da capacidade de volume indicada; 

•  Os barris devem ser limpos e cheios usando equipamento projetado especificamente para 

esta finalidade; 

A garantia se limita ao produto fornecido, desde que obedecidas as orientações acima 

mencionadas, não se responsabilizando a GLOBAL BEER por danos a pessoas, a terceiros, 

a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos 

emergentes ou consequentes.  

 

ALERTAMOS, AINDA, QUE O DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES DE MANUSEIO  

E TRANSPORTE PODEM OCASIONAR ACIDENTES GRAVES. 

 
Este Certificado de Garantia, somente é válido quando acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 

 
 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Dúvidas, sugestões ou reclamações: contato@globalbeer.com.br 

Assistência Técnica ou Comercial: contato@globalbeer.com.br 

Telefone: (47) 3045-1688 | 3045-1644  
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