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1 OM SUUNTO GUIDING STAR
En klar nordisk vinternatt med Polstjärnan stadigt i norr, ledstjärnan
för upptäcktsresande sedan urminnes tider, har inspirerat det första
Suunto-smycket. Suunto Guiding Star är ett funktionellt smycke
med rena linjer och två sidor: på framsidan en riktig kompass med
Polstjärnan i norr, och på baksidan stjärnor från den nordiska
himlen.
Detta exklusiva smycke är tillverkat i äkta silver och i en begränsad
upplaga. Det har designats av den finska smyckesdesignern Lina
Simons och framställts i Finland i samarbete mellan Suunto och
Kalevala Jewelry, båda grundade i Finland på 1930-talet.
Som pionjär när det gäller kompasser har Suunto visat vägen i
naturen sedan 1936. Utöver noggrannhet och tillförlitlighet är
Suuntos produkter kända för att vara estetiskt tilltalande.
Hängsmycket Suunto Guiding Star i form av en kompass bygger på
den traditionen.
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2 SKÖTSEL OCH HANTERING
Silver ändrar färg med tiden. Ta bort missfärgningar med en
putsduk och skölj sedan väl för att att undvika fläckar på kläderna.
Hudkrämer, parfymer, insektsmedel och andra kemikalier bidrar till
att orsaka missfärgningar och skador på kompassen. Använd inte
sådana produkter när du bär smycket.
Använd inte silverputsmedel. Skydda smycket från kontakt med
vätskor som innehåller alkohol. Hantera varsamt. Hårda stötar kan
skada kompassen och deformera silvret.
En bubbla kan uppstå i kompassvätskan vid låga temperaturer och
på hög höjd. Bubblan försvinner igen vid normala förhållanden.
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3 BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI
Suunto garanterar att företaget under garantiperioden, efter eget
gottfinnande, åtgärdar defekter i material eller utförande utan
kostnad, antingen genom a) reparation, b) utbyte mot liknande
produkt eller c) återbetalning, enligt villkoren i denna begränsade
garanti. Denna begränsade garanti omfattar inte a) slitage, b)
ovarsam hantering, c) modifieringar, d) kontakt med kemikalier
eller e) felaktig användning. I den utsträckning detta är tillåtet
enligt gällande lag gäller att a) den begränsade garantin endast är
giltig i inköpslandet och att b) köpbevis ska uppvisas i samband
med garantiservice.

Garantiperiod
Garantiperioden är begränsad till den rimliga tid då produkten
rimligen inte längre går att använda på grund av slitage.

Ansvarsbegränsning
I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag utgör denna
begränsade garanti din enda kompensation och ersätter alla andra
garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte
hållas ansvarigt för särskilda, oförutsedda eller indirekta skador
eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av
förväntade fördelar, förlust av data, oförmåga att använda
produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell
ersättningsutrustning eller ersättningsanläggning, anspråk från
tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av
produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet,
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åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori,
även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto
ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av
garantiservice.
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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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