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1 INFO SUUNTO GUIDING STAR
Een heldere Scandinavische winternacht, met de Polaris naar het
noorden gericht, al sinds de oudheid de gids voor verkenners. Dit
was de inspiratie voor het eerste Suunto-sieraad. DeSuunto Guiding
Star is een functioneel sieraad met strakke lijnen en twee kanten:
de voorkant is een echt kompas met Polaris in het noorden en op
de achterkant staan de sterren van de Scandinavische lucht.
Dit limited edition sieraad dat gemaakt is van puur zilver, is
ontworpen door de Finse sieraadontwerpster Lina Simons en
geproduceerd in Finland in een samenwerking met Suunto en
Kalevala Jewelry, beide opgericht in Finland in de jaren 30.
Suunto, pionier op het gebied van kompassen, is al sinds 1936 leider
op het gebied van het buitenleven. Suunto-producten staan niet
alleen bekend om hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, maar
ook vanwege hun esthetische uiterlijk. Deze Suunto Guiding Star
kompashanger past goed bij deze traditie.
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2 VERZORGING EN HANTERING
Zilver wordt na verloop van tijd dof en zwart. Maak het zilver
schoon met een polijstdoek voor sieraden en spoel het daarna goed
af om kleding tegen vlekken te beschermen .
Huidcrème, parfum, insectenwerende middelen en andere
chemicaliën dragen bij aan het dof en zwart worden van het zilver
en beschadigen het kompas. Gebruik dergelijke producten niet
wanneer u het sieraad draagt.
Gebruik geen vloeibare zilverpoetsmiddelen. Bescherm het sieraad
tegen contact met vloeistoffen die alcohol bevatten. Behandel met
zorg. Als het kompas ergens tegenaan stoot of valt, kan deze
beschadigen en het zilver vervormen.
Er kan bij lage temperaturen en op hoogte een bubbel ontstaan in
de vloeistof van het kompas. De bubbel verdwijnt wanneer u weer
terugkeert naar normale omstandigheden.
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3 BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE
Suunto garandeert gedurende de garantieperiode dat Suunto, naar
eigen inzicht, defecten in materiaal en vakwerk kosteloos zal
verhelpen, ofwel via a) reparatie of, b) vervanging door een
vergelijkbaar product of, c) restitutie, onderhevig aan de algemene
voorwaarden van deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie
dekt geen a) slijtage, b) ruwe behandeling, c) wijzigingen, d)
blootstelling aan chemicaliën of e) misbruik. Tenzij anders voorzien
in de plaatselijke wetgeving vastgelegd , a) is deze beperkte
garantie uitsluitend geldig in het land van aanschaf en b) moet er
een bewijs van aanschaf worden geleverd wanneer er aanspraak
wordt gemaakt op de garantieservice.

Garantieperiode
De garantieperiode is beperkt tot een redelijke periode waarna het
product vanwege slijtage redelijkerwijs niet langer te gebruiken is.

Beperkte aansprakelijkheid
Binnen het maximale vermogen zoals in de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving is opgenomen, is deze beperkte garantie uw
enige en exclusieve rechtsmiddel en vervangt alle andere garanties
zowel impliciet als expliciet. Suunto kan niet aansprakelijk worden
gehouden voor bijzondere, incidentele of gevolgschade of
schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van
verwachte voordelen, verlies van gegevens, kapitaalkosten, kosten
van vervangende apparatuur of voorzieningen, claims van derden,
schade aan eigendommen als gevolg van de aankoop of het
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gebruik van het item of als gevolg van garantiebreuk, nalatigheid,
benadeling of enige juridische of billijke grondslag, zelfs als Suunto
op de hoogte was van de kans op dergelijke schade. Suunto kan
niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging bij het
verlenen van garantieservice.
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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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