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1 OM SUUNTO GUIDING STAR
Inspirationen til det første Suunto-smykke stammer fra nordstjernen
i den klare nordiske vinternat, som har været vejviser for
opdagelsesrejsende lige siden oldtiden. Suunto Guiding Star er et
funktionelt smykke med klare linjer og to flader: Et ægte kompas
med nordstjernen i nord på forsiden og stjerner fra den nordiske
himmel på bagsiden.
Denne særudgave er lavet af sterlingsølv af den finske
smykkedesigner Lina Simons og er fremstillet i Finland i samarbejde
med Suunto og Kalevala Jewelry, som begge blev grundlagt i
Finland i 1930'erne.
Som banebryder inden for kompasser har Suunto vist vejen i
udendørsaktiviteter siden 1936. Ud over deres nøjagtighed og deres
pålidelighed er Suunto-produkter også kendt for deres
tiltrækkende æstetik. Vedhænget på kompasset Suunto Guiding
Star bygger videre på denne tradition.
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2 PLEJE OG BEHANDLING
Sølv misfarves naturligt med tiden. Fjern det matte vha. en
pudseklud til smykker, og rens derefter omhyggeligt for at undgå
pletter på tøjet.
Hudcremer, parfumer, insektmidler og andre kemiske produkter er
en del af årsagen til misfarvning og beskadigelse af kompasset.
Brug ikke sådanne produkter, når du bærer smykket.
Anvend ikke sølvpudsemidler. Beskyt smykket mod kontakt med
væsker, som indeholder alkohol. Behandl med omhu. Stød eller fald
kan beskadige kompasset og deformere sølvet.
En boble kan dukke frem i kompassets væske ved lave temperaturer
og ved store højder. Boblen forsvinder, når du vender tilbage til
normale forhold.

4



3 BEGRÆNSET LIVSTIDSGARANTI
Suunto garanterer, at Suunto under garantiperioden og ud fra eget
skøn, gratis vil godtgøre for fejl i materialer eller håndværk enten
ved a) reparation, eller b) erstatning til et tilsvarende produkt, eller
c) refusion, underlagt vilkår og betingelser i denne begrænsede
garanti. Denne begrænsede garanti dækker ikke a) slid og slitage,
b) hård behandling, c) ændringer, d) eksponering for kemikalier
eller e) misbrug. Medmindre den gældende lov foreskriver andet, a)
er denne begrænsede garanti kun gyldig i købslandet, og b)
købsbevis skal forevises ved adgang til de garanterede tjenester.

Garantiperiode
Garantiperioden er begrænset indtil en fornuftig tid, det vil sige,
indtil produktet ikke længere er rimeligt anvendeligt grundet slid
og slitage.

Begrænsning af erstatningsansvar
I det yderste omfang, gældende lovgivning gør det muligt, vil
denne begrænsede garanti udgøre din eneste beføjelse og træde i
stedet for alle andre garantier, både udtrykkelige og stiltiende.
Suunto er ikke ansvarlig for specielle, hændelige eller pønalt
betingede skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset
til, tab af forventede fordele eller forventet indtægt, tab af
opsparing eller omsætning, tab af data, brugstab,
kapitalomkostninger, udgifter til nyt udstyr eller nye anlæg,
erstatningskrav fra tredjepart, skader på ejendom opstået som
følge af køb eller brug af produktet eller som følge af brud på
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garantien, kontraktbrud, forsømmelse, alvorlige skadegørende
handlinger eller nogen former for juridisk eller billighedsretlig
teori, selvom Suunto kendte til sandsynligheden for sådanne
skader. Suunto er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i
garantiservicen.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support 
www.suunto.com/mysuunto

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 
AUSTRIA +43 720 883 104 
CANADA +1 800 267 7506 
CHINA +86 010 84054725 
FINLAND +358 9 4245 0127 
FRANCE +33 4 81 68 09 26 
GERMANY +49 89 3803 8778 
ITALY +39 02 9475 1965 
JAPAN +81 3 4520 9417 
NETHERLANDS +31 1 0713 7269 
NEW ZEALAND +64 9887 5223 
RUSSIA +7 499 918 7148 
SPAIN +34 91 11 43 175 
SWEDEN +46 8 5250 0730 
SWITZERLAND +41 44 580 9988 
UK +44 20 3608 0534 
USA +1 855 258 0900
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