
SUUNTO GUIDING STAR 
HOITO JA TAKUU



1 Tietoja Suunto Guiding Starista ......................................................  3
2 Hoito ja käsittely ..............................................................................  4
3 Rajoitettu koko käyttöiän kestävä takuu .......................................  5

2



1 TIETOJA SUUNTO GUIDING STARISTA
Suunnon ensimmäisen korun inspiraation lähteitä ovat pohjolan
kuulaat talviyöt sekä muinaisista ajoista lähtien
tutkimusmatkailijoiden oppaana loistanut Pohjantähti. Suunto
Guiding Star on tyylikäs ja hyödyllinen koru, jolla on kaksi puolta:
etupuolella on toimiva kompassi, jossa Pohjantähti osoittaa
pohjoisen, ja toisella puolella on Pohjolan tähtitaivas.
Sterling-hopeisen korun on suunnitellut suomalainen
korusuunnittelija Lina Simons, ja sitä valmistetaan rajoitettu määrä
Suunnon ja Kalevala Korun yhteistuotantona Suomessa. Molemmat
yritykset perustettiin Suomessa 1930-luvulla.
Kompassien edelläkävijänä Suunto on näyttänyt suuntaa
ulkoiluharrastajille jo vuodesta 1936. Tarkkuuden ja luotettavuuden
lisäksi Suunnon tuotteet tunnetaan kauniista muotoilustaan.
Suunto Guiding Star -kompassiriipus jatkaa tätä perinnettä.
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2 HOITO JA KÄSITTELY
Hopea tummuu luonnollisesti ajan kuluessa. Poista tummentumat
korujen kiillotusliinalla ja huuhtele koru huolellisesti vaatteiden
tahraantumisen välttämiseksi.
Ihovoiteet, hajusteet, hyönteiskarkotteet ja muut kemikaalit
lisäävät tummentumista ja vahingoittavat kompassia. Älä käytä
tällaisia kemikaaleja korua käyttäessäsi.
Älä käytä hopeankiillotusaineita. Suojaa koru alkoholia sisältäviltä
nesteiltä. Käsittele korua varoen. Korun kolhaiseminen tai
pudottaminen saattaa vahingoittaa kompassia ja jättää jälkiä
hopeaosiin.
Kompassiin saattaa ilmestyä kupla alhaisissa lämpötiloissa tai
korkeissa paikoissa. Kupla häviää, kun palaat normaaliolosuhteisiin.
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3 RAJOITETTU KOKO KÄYTTÖIÄN
KESTÄVÄ TAKUU
Suunto takaa, että takuukautena Suunto oman harkintansa mukaan
korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta joko
a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen samanlaiseen
tuotteeseen tai c) hyvittämällä tuotteen hinnan tämän rajoitetun
takuun ehtojen mukaisesti. Tämä rajoitettu takuu ei kata a)
normaalia kulumista, b) kovakouraista käsittelyä, c) muutoksia, d)
altistusta kemikaaleille tai e) väärää käyttöä. Mikäli paikallinen
sitova lainsäädäntö ei edellytä muuta, a) tämä rajoitettu takuu on
voimassa vain ostomaassa ja b) ostotosite on toimitettava
takuupalveluita käytettäessä.

Takuuaika
Takuukaudeksi on rajoitettu kohtuulliseksi katsottu aika, jonka
kuluttua tuote ei ole kohtuullisesti katsottuna käyttökelpoinen
normaalin kulumisen vuoksi.

Vastuurajoitus
Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämä rajoitettu takuu
on ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, ja se korvaa kaikki
muut takuut, sekä suorat että epäsuorat. Suunto ei vastaa mistään
erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai
seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton
menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön estymisestä,
pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen
hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista
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vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista
omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta,
sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, törkeästä
oikeudenloukkauksesta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta
perusteesta johtuvasta vahingosta, vaikka Suunto olisi ollut
tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Suunto ei ole
vastuussa takuupalvelun tuottamisen viiveistä.
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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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