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1 SOBRE GUIDING STAR DA SUUNTO
Foi numa noite limpa de inverno nórdico com a Estrela Polar
indicando o norte, guia dos exploradores desde a antiguidade, que
a Suunto se inspirou para criar a sua primeira jóia A Guiding Star da
Suunto é uma peça de joalharia funcional com linhas simples e duas
faces: na parte da frente inclui uma bússola com a Estrela Polar a
norte, e na parte de trás as estrelas do céu nórdico.
Esta jóia de edição limitada fabricada em prata esterlina, foi
desenhada pela designer de jóias finlandesa Lina Simons, na
Finlândia, numa colaboração entre a Suunto e a Kalevala Jewelry,
ambas fundadas na Finlândia na década de 1930.
Pioneira em bússolas, a Suunto tem vindo a mostrar direções na
vida ao ar livre desde 1936. Além da precisão e fiabilidade, os
produtos Suunto são reconhecidos pela sua estética atraente. O
pendente bússola Guiding Star da Suuntofoi desenvolvido com base
nesta tradição.

3



2 CUIDADOS E MANUSEAMENTO
A prata vai ficando naturalmente manchada ao longo do tempo.
Elimine as manchas com um pano de polimento de jóias e em
seguida, enxague bem para proteger a sua roupa de eventuais
manchas.
Os cremes para a pele, perfumes, repelentes de insetos e outros
produtos químicos contribuem para a formação de manchas e
danificam a bússola. Não aplique estes produtos quando estiver a
utilizar a jóia.
Não utilize produtos para a limpeza de prata. Proteja a jóia do
contacto com líquidos que contêm álcool. Manusear com cuidado.
Bater com a bússola ou deixá-la cair pode danificá-la e deformar a
prata.
Se exposta a baixas temperaturas e a grandes altitudes, o líquido da
bússola pode apresentar uma bolha. Esta bolha desaparece assim
que voltar às condições normais.
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3 GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA
A Suunto garante que durante o período de garantia, a Suunto irá,
à sua discrição, reparar defeitos de material ou mão-de-obra sem
encargos mediante: a) a reparação, b) a substituição por produto
semelhante, ou c) o reembolso, de acordo com os termos e
condições desta Garantia Limitada. Esta Garantia Limitada não
cobre a) utilização e desgaste, b) manuseamento negligente, c)
modificações, d) utilização de químicos, ou e) uso indevido. a) Esta
garantia limitada só é válida no país de compra, e b) deve ser
apresentada uma prova de compra ao dirigir-se aos serviços de
assistência, exceto perante determinação contrária da legislação
local.

Período de Garantia
O período de garantia está limitado ao período de tempo razoável
no qual o produto deixa de ser utilizável devido ao seu desgaste
normal.

Limitação de Responsabilidade
Na extensão máxima permitida pela disposição legal aplicável, esta
Garantia Limitada é a sua única e exclusiva forma de reparação
disponível e substitui todas as outras garantias, expressas ou
implícitas. A Suunto não se responsabiliza por danos especiais,
acidentais, punitivos ou consequenciais, incluindo mas não se
limitando à perda de benefícios antecipados, perda de dados, perda
de utilização, custo de capital, custo de qualquer equipamento ou
funcionalidades de substituição, reclamações de terceiros, danos
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materiais resultantes da aquisição ou utilização do artigo, ou
decorrentes da violação da garantia, violação do contrato,
negligência, acto ilícito ou qualquer lei ou teoria equitativa, mesmo
que a Suunto tivesse conhecimento da probabilidade de tais danos.
A Suunto não se responsabiliza por qualquer atraso na prestação do
serviço de garantia.
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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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