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1 INFORMÁCIE O PRODUKTE SUUNTO
GUIDING STAR
Jasná severská zimná noc s Polárkou ukazujúcou presne na sever,
sprievodca prieskumníkov od starovekých čias, bola inšpiráciou pre
prvý šperk Suunto. Suunto Guiding Star je funkčný šperk s čistými
líniami a dvoma tvárami: na prednej strane je skutočný kompas s
Polárkou ukazujúcom na sever a na zadnej hviezdy severskej
oblohy.
Túto limitovanú edíciu šperku vyrobeného z pravého striebra
navrhla fínska šperkárka Lina Simons. Edícia bola vyrobená vo
Fínsku v spolupráci spoločností Suunto a Kalevala Jewelry, ktoré obe
boli založené vo Fínsku v 30-tych rokoch 20. storočia.
Spoločnosť Suunto, priekopník v oblasti kompasov, ukazuje smer už
od roku 1936. Okrem presnosti a spoľahlivosti sú produkty
spoločnosti Suunto známe svojím estetickým vzhľadom. Aj
kompasový prívesok Suunto Guiding Star stavia na tejto tradícii.
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2 STAROSTLIVOSŤ A ZAOBCHÁDZANIE
Striebro časom prirodzene stráca lesk. Matnosť odstráňte
handričkou na leštenie šperkov a potom dobre opláchnite, aby ste si
nezašpinili odev.
Krémy na pokožku, parfumy, prostriedky proti hmyzu a ďalšie
chemikálie prispievajú k strate lesku a môžu poškodiť kompas.
Nepoužívajte takéto produkty, keď nosíte šperky.
Nepoužívajte kvapaliny na leštenie striebra. Chráňte šperky pred
kontaktom s kvapalinami obsahujúcimi alkohol. Zaobchádzajte
opatrne. Údermi alebo pádom sa kompas môže poškodiť a striebro
zdeformovať.
Pri nízkej teplote alebo vo vysokej nadmorskej výške sa v kvapaline
kompasu môže objaviť bublinka. Po návrate do normálnych
podmienok bublinka zmizne.
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3 OBMEDZENÁ CELOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Suunto zaručuje, že počas záručnej lehoty spoločnosť
Suunto na základe vlastného uváženia bezplatne poskytne náhradu
za chyby materiálov alebo spracovania a) opravením alebo b)
výmenou za podobný produkt alebo c) peňažnou náhradou podľa
podmienok tejto obmedzenej záruky. Táto obmedzená záruka sa
nevzťahuje na a) opotrebovanie, b) hrubé zaobchádzanie, c) úpravy,
d) vystavenie chemikáliám a e) nesprávne používanie. Ak to miestne
platné zákony nevyžadujú inak, a) táto obmedzená záruka je platná
len v krajine zakúpenia výrobku a b) pri požadovaní záručného
servisu je nutné predložiť doklad o zakúpení.

Záručná lehota
Záručná lehota je obmedzená do času, keď sa výrobok už nedá
používať z dôvodu opotrebovania.

Obmedzenie zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými platnými zákonmi je
táto obmedzená záruka váš jediný a výlučný prostriedok nápravy a
nahradzuje všetky ostatné záruky, výslovné alebo implicitné.
Spoločnosť Suunto nezodpovedá za zvláštne, náhodné, následné
škody ani za represívne náhrady škody vrátane ale bez obmedzenia
na straty očakávaných výhod, straty údajov, straty z použitia,
náklady na kapitál, náklady na náhradné vybavenie alebo
zariadenie, nároky tretích strán, poškodenie vlastníctva, ktoré sú
následkom zakúpenia alebo používania výrobku alebo pochádzajú z
nedodržania záruky, nedodržania zmluvy, nedbanlivosti, prečinu,
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zákonnej alebo spravodlivej teórie, aj keď spoločnosť Suunto vedela
o možnosti týchto škôd. Spoločnosť Suunto nie je zodpovedná za
oneskorenia pri poskytovaní záručnej služby.
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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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