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1 INFORMACJE O PRODUKCIE SUUNTO
GUIDING STAR
Podczas tworzenia swojej pierwszej ozdoby firma Suunto
poszukiwała inspiracji w Gwieździe Polarnej, która w bezchmurne,
zimowe, skandynawskie noce od niepamiętnych czasów wskazuje
odkrywcom północ. Produkt Suunto Guiding Star to wyrafinowana,
a jednocześnie funkcjonalna biżuteria o dwóch obliczach: Z przodu
wisiorka znajduje się pełnowartościowy kompas z Gwiazdą Polarną
wskazującą północ, a z tyłu — gwiazdy skandynawskiego nieba.
Limitowana seria ozdób z wysokiej próby srebra zaprojektowana
została przez fińską projektantkę biżuterii Linę Simons. Fińskie
pozostaje również wykonanie, które jest owocem współpracy
pomiędzy firmą Suunto, a producentem biżuterii Kalevala Jewelry.
Obydwie firmy powstały w Finlandii w latach 30-tych dwudziestego
wieku.
Firma Suunto, pionier w dziedzinie produkcji kompasów, wyznacza
kierunki na outdoorowym rynku już od 1936 roku. Znane ze swojej
dokładności i niezawodności produkty Suunto przyciągają uwagę
również atrakcyjnym wyglądem. Kompas-wisiorek Suunto Guiding
Star kontynuuje tę tradycję.
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2 KONSERWACJA I OBSŁUGA
Na powierzchni srebrnych przedmiotów z biegiem czasu pojawia się
ciemny nalot. Nalot można usunąć za pomocą ściereczki do
polerowania biżuterii. Następnie należy produkt dobrze opłukać,
aby ochronić odzież przez poplamieniem.
Kremy, perfumy, środki odstraszające owady oraz inne środki
chemiczne przyczyniają się do matowienia kompasu i mogą go
uszkodzić. Mając na sobie biżuterię, nie należy stosować takich
produktów.
Nie należy używać preparatów do polerowania srebra. Należy
unikać kontaktu biżuterii z płynami zawierającymi alkohol.
Zalecamy obchodzić się ze szczególną ostrożnością. Uderzenie lub
upuszczenie może uszkodzić kompas i zdeformować srebro.
W niskiej temperaturze oraz na dużej wysokości w płynie wewnątrz
kompasu może pojawić się pęcherzyk, który znika po powrocie do
normalnych warunków.
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3 OGRANICZONA GWARANCJA
DOŻYWOTNIA
Firma Suunto gwarantuje, że w okresie gwarancji według własnego
uznania bezpłatnie usunie wady materiałowe lub wady wykonania
poprzez: a) naprawę, b) wymianę na podobny produkt lub c) zwrot
kosztów zakupu, z zastrzeżeniem warunków określonych w
niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja
nie obejmuje a) normalnego zużycia, b) wad powstałych wskutek
niewłaściwego obchodzenia się, c) modyfikacji, d) wystawienia na
działanie chemikaliów ani e) nieprawidłowego użytkowania. Jeśli
obowiązujące miejscowe przepisy nie stanowią inaczej, a) niniejsza
ograniczona gwarancja jest ważna wyłącznie w kraju nabycia
produktu i b) w celu uzyskania dostępu do serwisu gwarancyjnego
należy przedstawić dowód zakupu.

Okres gwarancji
Okres gwarancji wygasa w momencie, w którym produkt przestaje
być zdatny do użycia w wyniku normalnego zużycia.

Ograniczenie odpowiedzialności
W maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa
zakresie niniejsza Ograniczona Gwarancja jest jedynym i wyłącznym
środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi oraz zastępuje
wszelkie inne określone bądź dorozumiane gwarancje. Firma
Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne,
zdarzeniowe, moralne ani wynikowe, w tym między innymi za stratę
przewidywanych korzyści, utratę danych, utratę możliwości

5



użytkowania, utratę kapitału, koszty wszelkiego zastępczego sprzętu
lub urządzeń, roszczenia stron trzecich, a także szkody majątkowe,
wynikające z nabycia lub korzystania z produktu, bądź powstałe
wskutek naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy,
zaniedbania, odpowiedzialności deliktowej lub jakichkolwiek
innych przepisów prawa bądź przepisów im równoważnych, nawet
jeśli firma Suunto była świadoma możliwości wystąpienia takich
szkód. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w
świadczeniu usług w ramach gwarancji.
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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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