
SUUNTO GUIDING STAR 
PÉČE A ZÁRUKA



1 O přívěšku Suunto Guiding Star ....................................................... 3
2 Péče a manipulace ............................................................................ 4
3 Omezená celoživotní záruka ...........................................................  5

2



1 O PŘÍVĚŠKU SUUNTO GUIDING STAR
První šperk od firmy Suunto je inspirován průzračnou zimní
severskou nocí, do které nad severním obzorem září Polárka, jež
odedávna ukazuje cestu průzkumníkům a dobyvatelům. Přívěšek
Suunto Guiding Star představuje funkční šperk s čistými liniemi a
dvěma stranami, kdy na přední je skutečný kompas s vyobrazením
hvězdy Polárky, která značí sever, a na zadní jsou hvězdy severské
oblohy.
Tento šperk v limitované edici z mincovního stříbra byl navržen
finskou návrhářkou Linou Simons a jeho výroba probíhá ve Finsku
spoluprací firem Suunto a Kalevala Jewelry, které obě vznikly v 30.
letech minulého století ve Finsku.
Průkopník v oblasti příručních kompasů, firma Suunto, vám ukazuje
směr na cestách již od roku 1936. Produkty firmy Suunto jsou vedle
přesnosti a spolehlivosti známé také svým estetickým vzhledem.
Přívěšek Suunto Guiding Star byl vytvořen na základě těchto tradic.
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2 PÉČE A MANIPULACE
Stříbro má přirozenou tendenci postupem času ztrácet lesk. K
obnově lesku používejte hadřík na leštění šperků, který následně
dobře opláchněte.
Tělové krémy, parfémy, repelenty proti hmyzu a ostatní chemikálie
zanechávají na šperku špinavé stopy a poškozují kompas. Během
nošení šperku uvedené přípravky nepoužívejte.
Nepoužívejte čisticí přípravky na stříbro. Chraňte šperk před stykem s
kapalinami obsahujícími alkohol. Zacházejte s přívěškem opatrně.
Náraz či upuštění může vést k poškození kompasu a deformaci
stříbra.
Při nízkých teplotách nebo ve velkých výškách se může v kapalině
kompasu objevit bublina. Po návratu do běžných podmínek bublina
zmizí.
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3 OMEZENÁ CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Společnost Suunto zaručuje, že v průběhu záruční doby bude
společnost Suunto v rámci podmínek této Omezené záruky a na
základě vlastního uvážení zdarma napravovat vady materiálu nebo
zpracování a) opravením, b) výměnou za obdobný produkt nebo
c) vrácením kupní ceny. Tato omezená záruka se nevztahuje na
a) opotřebení, b) závady vzniklé hrubým zacházením, c) úpravy,
d) vystavení chemickým látkám nebo e) nesprávné použití. Pokud
místní závazné právní předpisy neuvádějí jinak, a) tato omezená
záruka platí pouze v zemi nákupu a b) při přístupu k záručním
službám je třeba předložit doklad o nákupu.

Záruční doba
Záruční doba je omezena na takovou přiměřenou dobu, po kterou je
produkt rozumně použitelný s ohledem na opotřebení.

Omezení odpovědnosti
Tato Omezená záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné
závazné právní předpisy, představuje jediný a výhradní nápravný
prostředek, který vylučuje jakékoli jiné záruky, ať již výslovné či
předpokládané. Společnost Suunto nebude odpovědná za zvláštní,
nahodilé, trestné ani následné škody, mimo jiné za ztráty
očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál,
náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, škody
na majetku, vzniklé následkem zakoupení nebo používání výrobku
nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti,
přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva,
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i kdyby společnost Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla.
Společnost Suunto nebude zodpovědná za zpoždění při provádění
záručního servisu.
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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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