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nüvi® 57 l 58

de- zl™ 570
Tudo o que um profissional merece e muito mais. Ecrã de 
vidro de 5", visão de bifurcações PhotoReal™ e informação 
de radares para uma condução sem surpresas.

Ecrã de 5" com dupla orientação, alertas de radares, nova 
função de Acesso Direto e muito mais.

Navegação Premium com as mais altas prestações. Câmara 
integrada, alertas de colisão e de saída de faixa, imagem 
real no destino e muito mais.

GPS Premium para camiões. Combina toda a experiência 
Garmin no setor da navegação por GPS e prestações 
específicas para que tudo corra pelo melhor nas deslocações 
na estrada.

Ecrã amplo de 6", visão de bifurcações, mapas e trânsito 
vitalícios em determinados modelos e muito mais nos 
novos modelos GPS da Série Essencial.

A BC™ 30 é a nossa primeira câmara de segurança sem 
fios compatível com a maior parte da nossa família de 
produtos nüvi®.

nüvi® 67 l 68

Câmara BC™ 30nüviCam™

de- zl™ 770

Novos produtos e características 2015
NOVO

2015
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Na Garmin levamos mais de 25 anos a aplicar os nossos conhecimentos em tecnologia
GPS para acompanhá-lo por terra, már e no ar.

O trabalho em equipa, a vontade de superação e o investimento constante em inovação
foi e é a base para o desenvolvimento da Garmin. Tudo isto tornou a empresa pioneira
em soluções de navegação mundial nos setores automóvel, móvel, marítimo, fitness,
outdoor e aviação.

Na Garmin cremos que a potência de uma ferramenta, por si só, não é suficiente para
que seja a melhor. Por isso irá encontrar desempenhos de gama alta em todos os
nossos produtos para desfrutar da melhor experiência possível como utilizador. Também
acreditamos que a facilidade e a fiabilidade são essenciais para desfrutar da melhor
experiência praticando desporto e descobrindo novos horizontes.

Por isso nos esforçamos por criar as interfaces mais intuitivas e inovadoras que existem.
E também utilizamos o melhor da tecnologia atual para que, para além de desfrutar do
momento presente possa também , guardá-lo, estudá-lo e partilhá-lo de forma fácil com
os nossos softwares e aplicações móveis, quer seja a partir do seu telemóvel ou do seu
computador de casa.

O resultado é uma ampla seleção de produtos de tecnologia sofisticada e muito
completa, que são muito fáceis de utilizar. Para que o tempo que passe a viver a sua
paixão seja mais divertido, mais gratificante...e mais fácil.

Todos os nossos novos produtos de Auto que lhe oferecemos em 2015 se
baseiam neste conceito de simplicidade. Para cada um deles procurámos um design
atrativo, a melhor qualidade e uma excelente relação preço-qualidade. Não nos
conformamos com menos. E você deveria fazer o mesmo.

Porquê Garmin?
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Para automóvel  – Série nüvi® 

Para motociclos – Série zu- mo®

Para caravanas e autocaravanas – Camper

Para camião – Série de- z l™

Para frotas – Série Fleet™ 660 | 670

Câmaras - Série Dash Cam™ 10 | 20 | BC™ 30

Na estrada
Na nossa ampla gama de GPS para automóvel, telemóvel, mota e camião, encontrara a solução que está à procura para 
chegar ao seu destino com a última tecnologia de forma fácil, clara e sem complicações.
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Legenda de ícones

Recetor GPS de 
alta sensibilidade

MP3

Planeamento 
Itinerários

Ecrã 4,3” Ecrã 5” Ecrã 6” Ecrã 7”

ecoRoute™

Text-to-Speech

Software para camião Navegação real 
por voz 

Acelerómetro

Ecrã multitátil Bluetooth

Alertas de Trânsito Durabilidade FiabilidadeFunção “Encontra o 
meu carro”

Estanque segundo 
especificações IPX7

Reconhecimento de 
voz

Admite Cartografia

Mapas Europeus Urgências Mapas atualizados

Câmara de fotos

SmartPhone Link Câmara opcional Segurança

BaseCamp™ Radares

Pontos de interesse Informação
de trânsito gratuita

Garmin Real Vision™ Indicador de via 
óptima

Zonas a evitarGravação incorporada Via ativa myTrends TrafficTrends

Alerta de colisão 
frontal

Mapas gratuitasAlerta de saida de 
faixa

Mapas e
trânsito gratuitos

Tecnologia sem fios de 
Transmissão de dados 

ANT+

iPhone® | iPod®

Software para caravana | 
autocaravana

4 hs

iPhone®
iPod® LM LMTLT

Localizações próximas

Facilidade de uso

1,2,3

Qualidade-preço

Apresentação Bússola Entrada para cartão 
de memória

3cm
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8 9*Consultar compatibilidade em garmin.pt

A solução definitiva para o trânsito em tempo real em três passos simples:

Faça o download para o seu smartphone da 
aplicação SmartPhone Link

Emparelhe com o seu equipamento Garmin 
compatível via Bluetooth®3

Desfrute de informação de trânsito: 
PRECISA, RÁPIDA, GRATUITA E VITALÍCIA.

1.

2.

3.

Para mais informações visite www.garmin.pt

Farto de trânsito?
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Kit
MAINS LIBRES

Kit de mãos livres
Bluetooth®3 

Guia prático para o comprador de GPS Garmin

nüvi® 5x / 6x 
5’’ / 6’’
Europa

nüvi® 25x9 / 26x9 / 27x9
5’’ / 6 / 7’’  

Europa

funções extra que marquem a diferença

 Série AVANÇADA

Free
Lifetime
maps

WITH JUNCTION VIEW

Traffic Live
(em modelos selecionados)

Indicação de faixa de 
rodagem activa com vista de 
bifurcações PhotoReal™PhotoReal™

Impressione os seus amigos e família com a série Avançada, uma incrível experiência de condução orientada, muito fácil de u tilizar

RDS-TMC

Garmin Real 
Directions™

um comPanheiro de viagem
imPrescindível

Série ESSENCIAL

Indicação de faixa 
de rodagem com 
vista de bifurcações

Mapas Grátis
Vitalícios 
(em modelos selecionados)

Acessível, de confiança e elegante, a série Essencial é o gps
básico que não o deixa ficar mal.

Traffic Live  
(em modelos selecionados)

50
ANNONCE VOCALE

des noms de rue

ToDos os 
Nossos gps
possuem:

Limites de
velocidade

Câmaras de
segurança

Garmin  
Real Voice™
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sÓlo lo meJor

Série pRemIum

nüviCamTm

6’’
Toda Europa

SMARTPHONE Link

Navegação ativada
por voz
(em modelos selecionados)

Compatível com
SmartPhone Link

Foursquare®4. Rede 
social baseada na 
localização de lugares.

Ecrã tátil de alta 
resolução com zoom

nüvi® 25x9 / 26x9 / 27x9
5’’ / 6 / 7’’  

Europa

funções extra que marquem a diferença

 Série AVANÇADA

Impressione os seus amigos e família com a série Avançada, uma incrível experiência de condução orientada, muito fácil de u tilizar

Garmin  
Real Voice™

Lugares
próximos

Sinais de
trânsito reais

Aviso de zonas de
escolas

sÓ o melhor

Série pRemIum

Na caixa:

Suporte
magnético

Ecrã tátil de alta
resolução com zoom

Garmin RealVisionTM. 
Mostra uma imagem real 
em determinados lugares.

Com um leque enorme de funções avançadas, a série
Premium oferece tecnologia de vanguarda em navegação

por satélite para aqueles que querem tudo.
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ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS
DE MAPAS

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS
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Série nüvi®
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Série Essencial 
nüvi® 57 l 58

Gama de entrada, prestações superiores e a melhor 
qualidade ao melhor preço

· Navegação inteligente em ecrã de 5"

· Entrada para cartão microSD™

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em 
semáforos

· Indicação de faixas

· Visão de bifurcações

· Text-to-Speech, indica as ruas por nome

· Mapas vitalícios1 (nos modelos "LM" ou "LMT")

· Trânsito vitalício2 (nos modelos "LMT" ou "LT") 

· Navegação real por voz

· Alertas de zonas escolares

· Milhões de pontos de interesse

· Planificação de viagem

· Função "Lugares visitados"

· Função "Ultimo ponto"

· Função "Localizações próximas"

· Ecrã dupla orientação (manual)

· Possibilidade de selecionar rotas alternativas 

· Foursquare®4

· Função "Acesso Direto"

· Garmin Real Directions™

nüvi® 57LM WE

COD. 010-01400-26 

Cartografia da Europa Ocidental + 
Mapas grátis1

nüvi® 58LM EU

COD. 010-01400-11 

Cartografia da Europa completa  + 
Mapas grátis1

nüvi® 58LMT EU

COD. 010-01400-12 

Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1 + Trânsito grátis2

Modelos sem trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com 
ventosa para o veículo, cabo de 
alimentação do veículo, cabo USB, 
guia de início rápido

Modelos com trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com 
ventosa para o veículo, cabo de 
alimentação do veículo/antena, cabo 
USB, guia de início rápido

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS
DE MAPAS

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

NOVO
2015

LM LMT1,2,3



14 15

Série Essencial 
nüvi® 67 l 68

Gama de entrada, com ecrãs brilhantes de orientação 
dupla e inovadoras funções de navegação

∙ Navegação inteligente em ecrã de 6"

· Entrada para cartão micro SD

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em 
semáforos

· Indicação de faixas

· Visão de bifurcações

· Text-to-Speech, indica as ruas por nome

· Mapas vitalícios1 (nos modelos "LM" ou "LMT")

· Trânsito vitalício2 (nos modelos "LMT" ou "LT")

· Navegação real por voz

· Alertas de zonas escolares

· Milhões de pontos de interesse

· Planificação de viagem

· Função "Lugares visitados"

· Função "Ultimo ponto"

· Função "Localizações próximas"

· Ecrã de dupla orientação (manual)

· Possibilidade de selecionar rotas alternativas

· Foursquare®4

· Função "Acesso Directo"

· Garmin Real Directions™

nüvi® 67LM WE

COD. 010-01399-26 

Cartografia da Europa Ocidental + 
Mapas grátis1

nüvi® 68LM EU

COD. 010-01399-11 

Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1

nüvi® 68LMT EU

COD. 010-01399-12 

Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1 + Trânsito grátis2

Modelos sem trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com 
ventosa para o veículo, cabo de 
alimentação do veículo, cabo USB, 
guia de início rápido

Modelos com trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com 
ventosa para o veículo, cabo de 
alimentação do veículo/antena, cabo 
USB, guia de início rápido

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS
DE MAPAS

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

NOVO
2015

LM LMT 1,2,3
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Série Avançada 
nüvi® 2559LM  

2569LMT-D l 2589LM 
2589LMT

Gama media, desfrute das prestações mais avançadas
∙ Navegação inteligente em ecrã de 5”

· Entrada para cartão microSD™

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em 
semáforos

· Indicação de faixa ativa com instruções por voz

· Reconhecimento de voz (depende do modelo)

· Visão de bifurcações (PhotoReal™ e Bird’s Eye)

· Bluetooth®3 para chamadas em modo mãos livres e ligação 
SmartPhone Link

· Localizações próximas. A função localizações próximas 
proporciona informações sobre os serviços que estão próximos 
(restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc)

· Atualizações gratuitas e vitalícias1 de mapas em todos os 
modelos LM ou LMT

· Informação de trânsito 3D gratuita e vitalícia2 nos modelos LMT

· Foursquare®4. Rede social baseada na localização de lugares 
específicos

· Garmin Real Direction™ e Garmin real Voice™

· Traffic Trends™

· Direct Access - guia-o até à entrada mais perto do seu destino 
final, para poder estacionar mais perto mais facilmente. Ao 
chegar ao destino um aviso de voz indica-lhe onde se encontra 
o seu destino final.

· Informações de trânsito em tempo real vitalícias2 via 
SmartPhone Link

· Assistente de faixa de rodagem ativa com avisos por voz

· Função zoom tátil

· Compatível com ecoRoute™ HD

· Compatível com FMI

· Text-to-Speech, indica as ruas pelo nome

· Função Onde estou?

. Planificador de rotas

nüvi® 2559LM

COD. 010-01187-41 

Cartografia da Europa Ocidental + 
Mapas grátis1 + Bluetooth®3

nüvi® 2569LMT-D 
COD. 010-01187-40

Cartografia da Europa Ocidental + 
Mapas grátis1 + Trânsito digital 
grátis2 + Bluetooth®3

nüvi® 2589LM

COD. 010-01187-22 
Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1 + Bluetooth®3 + 
Reconhecimento de voz

nüvi® 2589LMT

COD. 010-01187-21

Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1 + Trânsito grátis2 + 
Bluetooth®3 + Reconhecimento de 
voz

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Modelos sem trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com ventosa para o veículo, cabo de alimentação do 
veículo, cabo USB, guia de início rápido

Modelos com trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com ventosa para o veículo, cabo de alimentação do 
veículo/antena, cabo USB, guia de início rápido

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS
DE MAPAS

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

1,2,3

LM LMT
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Série Avançada 
nüvi® 2659LM

2689LMT l 2699LMT-D

Gama media, com ecrã de vidro de 6” e compatibilidade 
com SmartPhone Link
· Navegação inteligente em ecrã de 6”

· Entrada para cartão microSD™

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em 
semáforos

· Indicação de faixa ativa com instruções por voz

· Reconhecimento de voz (depende do modelo)

· Visão de bifurcações (PhotoReal™ e Bird’s Eye)

· Bluetooth®3 para chamadas em modo mãos livres e ligação 
SmartPhone Link

· Localizações próximas. A função localizações próximas 
proporciona informações sobre os serviços que estão próximos 
(restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc)

· Atualizações gratuitas e vitalícias1 de mapas em todos os 
modelos LM ou LMT

· Informação de trânsito 3D gratuita e vitalícia2 nos modelos LMT

· Foursquare®4. Rede social baseada na localização de lugares 
específicos

· Garmin Real Direction™ e Garmin Real Voice™

· Traffic Trends™

· Direct Access- guia-o até à entrada mais perto do seu destino 
final, para poder estacionar mais perto mais facilmente. Ao 
chegar ao destino um aviso de voz indica-lhe onde se encontra 
o seu destino final.

· Informações de trânsito em tempo real vitalícias2 via 
SmartPhone Link

· Assistente de faixa de rodagem ativa com avisos por voz

· Função zoom tátil

· Compatível com ecoRoute™ HD

· Compatível com FMI

· Text-to-Speech, indica as ruas pelo nome

· Função Onde estou?

· Planificador de rotas

nüvi® 2659LM

COD. 010-01188-43 

Cartografia da Europa Ocidental + Mapas grátis1 + 
Bluetooth®3

nüvi® 2689LMT

COD. 010-01188-21 

Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + 
Trânsito grátis2+ Bluetooth®3 + Reconhecimento de 
voz

nüvi® 2699LMT-D

COD. 010-01188-20 

Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + 
Trânsito digital grátis2 + Bluetooth®3 + 
Reconhecimento de voz

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Modelos sem trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com ventosa para o veículo, cabo de alimentação do 
veículo, cabo USB, guia de início rápido

Modelos com trânsito:

Dispositivo GPS, suporte com ventosa para o veículo, cabo de alimentação do 
veículo/antena, cabo USB, guia de início rápido

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS
DE MAPAS

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

1,2,3

LM LMT
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Série Avançada 
nüvi® 2789LMT 

2799LMT-D

Gama media, ecrã amplo de vidro de 7” e informações 
de trânsito gratuitas vitalícias3

· Navegação inteligente em ecrã de 7”

· Entrada para cartão microSD™

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos

· Indicação de faixa ativa com instruções por voz

· Reconhecimento de voz (depende do modelo)

· Visão de bifurcações (PhotoReal™ e Bird’s Eye)

· Bluetooth®3 para chamadas em modo mãos livres e ligação 
SmartPhone Link

· Localizações próximas. A função localizações próximas 
proporciona informações sobre os serviços que estão próximos 
(restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc)

· Atualizações gratuitas e vitalícias1 de mapas em todos os 
modelos LM ou LMT

· Informação de trânsito 3D gratuita e vitalícia2 nos modelos LMT

· Foursquare®4. Rede social baseada na localização de lugares 
específicos

· Garmin Real Direction™ e Garmin Real Voice™

· Traffic Trends™

· Direct Access - guia-o até à entrada mais perto do seu destino 
final, para poder estacionar mais perto mais facilmente. Ao 
chegar ao destino um aviso de voz indica-lhe onde se encontra 
o seu destino final.

· Informações de trânsito em tempo real vitalícias2 via 
SmartPhone Link

· Assistente de faixa de rodagem ativa com avisos por voz

· Função zoom tátil

· Compatível com ecoRoute™ HD

· Compatível com FMI

· Text-to-Speech, indica as ruas pelo nome

· Função Onde estou?

· Planificador de rotas

nüvi® 2789LMT

COD. 010-01316-20 

Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + Trânsito grátis2 + 
Bluetooth®3 + Reconhecimento de voz

nüvi® 2799LMT-D

COD. 010-01316-22 

Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + Trânsito digital grátis2 + 
Bluetooth®3 + Reconhecimento de voz

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Dispositivo GPS, suporte com ventosa para o veículo, cabo de alimentação do veículo/antena, cabo USB, guia de início rápido 

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

LMT1,2,3
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nüviCam™

Gama alta, câmara de vídeo5 integrada com alertas de 
colisão e visão real
· Navegação Premium em ecrã multitátil de 6”

· Câmara de vídeo integrada5

· Alertas de colisão frontal

· Alertas de saída de faixa

· Garmin Real Vision™. Mostra-lhe uma imagem real da via em 
que circula se encontra perto do seu destino

· Suporte magnético para uma montagem mais rápida

· 2 entradas para cartões microSD™ para atualizações e 
gravação de vídeo

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em 
semáforos

· Indicação de faixa ativa com instruções por voz

· Reconhecimento de voz

· Visão de bifurcações (PhotoReal™ e Bird’s Eye)

· Bluetooth®3 para chamadas em modo mãos livres e ligação 
SmartPhone Link (é necessário smartphone com Bluetooth® 
versão 4.0)

· Atualizações gratuitas e vitalícias1 de mapas em todos os 
modelos LM ou LMT

· Informação de trânsito2 3D gratuita e vitalícia nos modelos 
LMT (não disponível em todas as zonas)

· Foursquare®4. Rede social baseada na localização de lugares 
específicos

· Garmin Real Directions™ e Garmin Real Voice™

· Função Direct Access.

· Informações de trânsito2 em tempo real vitalícias via 
SmartPhone Link (é necessário um smartphone compatível)

· Assistente de faixa de rodagem ativa com avisos por voz

· Função zoom tátil

· Compatibilidade com câmara de marcha atrás BC™ 30

· Visualizador de imagens e fotografias gravadas

· Text-to-Speech, indica as ruas pelo nome

. Alertas de zonas escolares

nüviCamTM LM

COD. 010-01378-02 

Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1 + Trânsito grátis2 + 
Bluetooth®3 + Reconhecimento de voz 
+ SmartPhone Link + Câmara 
integrada

nüviCamTM LMT

COD. 010-01378-03 

Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1 + Trânsito grátis2 + 
Bluetooth®3 + Reconhecimento de voz 
+ SmartPhone Link + Câmara 
integrada 

nüviCamTM LMT-D

COD. 010-01378-04 

Cartografia da Europa completa + 
Mapas grátis1 + Trânsito digital grátis2 
+ Bluetooth®3 + Reconhecimento de 
voz + SmartPhone Link + Câmara 
integrada

Dispositivo GPS, suporte magnético 
com ventosa para o veículo, cabo de 
alimentação do veículo/antena, 
microSDTM de 4GB, cabo USB, guia de 
início rápido

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

NOVO
2015

LM LMT
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Série  zu- mo®
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Série Avançada 
zu- mo® 340LM I 390LM

Gama alta para motociclistas
· Navegação inteligente em ecrã de 4,3”

· Entrada para cartão microSD™

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos

· Indicação de faixa de rodagem

· Visão de Bifurcações (PhotoReal™)

· Bluetooth®3 para indicações e chamadas no zu- mo® 390LM 
(necessário capacete e smartphone compatível)

· Bluetooth®3 para indicações no zu- mo® 340LM (necessário 
capacete compatível)

· Atualizações gratuitas e vitalícias de mapas1

· Compatível com cabo TMC para a receção da informação do 
trânsito

· Traffic Trends™

· Compatível com ecoRoute™

· Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome

· Função Onde estou?

· Planificador de itinerários

· Manuseável com luvas

· Track back, volta ao ponto de partida sem necessidade de voltar 
a criar o track ou itinerário

· Resistente à água IPX7

· Bússola

· Historial de serviço

zu- mo® 340LM

COD. 010-01043-06 

Cartografia da Europa Ocidental + Mapas grátis1 + Bluetooth®3 

Dispositivo GPS, suporte para motociclo com cabo de alimentação e 
componentes de montagem em moto, cabo USB, guia de início rápido.

zu- mo® 390LM

COD. 010-01186-01 

Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + Bluetooth®3

Dispositivo GPS, suporte para motociclo com cabo de alimentação e 
componentes de montagem em moto, suporte com ventosa para automóvel, 
cabo de alimentação para o veículo, cabo USB, guia de início rápido.

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS
DE MAPAS

LM
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Série Premium
zu- mo® 590LM

Gama premium, insuperável sobre duas rodas
· Navegação inteligente em ecrã de 5”

· Entrada para cartão microSD™

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em 
semáforos

· Indicação de faixa de rodagem

· Visão de Bifurcações (PhotoReal™)

· Bluetooth®3 para capacete e telefone

· Atualizações gratuitas e vitalícias de mapas

· Compatível com cabo TMC para a receção da informação 
sobre trânsito2

· Traffic Trends™

· Compatível com ecoRoute™

· Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.

· Função Onde estou?

· Planificador de itinerários

· Manuseável com luvas

· Pode visualizar e partilhar tracks via Bluetooth®3

· Track back, volta ao ponto de partida sem necessidade de 
voltar a criar o track ou itinerário

· Resistente à água IPX7

· Bússola

· Historial de serviço

· Compatibilidade Mapas TOPO / Terreno em 3D / Mapas 
personalizados e tracks off-road

· Leitor MP3 / iPod® & iPhone®

· Reprodutor Pandora, Rádio personalizável com a música que 
prefere

· Compatibilidade com sensores TPMS (sensores para 
monitorização de pressão dos pneus)

· Comando à distância VIRB® & VIRB® Elite

· Função “Ida e volta”, ir e voltar pelo mesmo caminho 
(percurso, distancia, duração até ao destino)

· Compatibilidade SmartPhone Link para trânsito e tempo 
(requer subscrição)

· Faixa ativa

· Garmin Real Directions™ com Garmin Real Voice™

· Trânsito vitalício2 via SmartPhone Link

zu- mo® 590LM

COD. 010-01232-02 

Cartografia da Europa completa + Mapas gratuitos1 + Bluetooth®3 +  
Informação de trânsito gratuita2  + MP3 / iPod® & iPhone®

Dispositivo GPS, suporte para motociclo com cabo de alimentação e 
componentes de montagem em moto, suporte com ventosa para automóvel, 
cabo de alimentação para o veículo, cabo USB, guia de início rápido.

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS
DE MAPAS

LM iPhone®
iPod®
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Camper
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Camper 760LMT-D

Desfrute da liberdade da estrada com o conforto e comodidade 
de circular com o melhor guia de viagem
∙ Navegação inteligente em ecrã de 7”

∙ Entrada para cartão microSD™

∙ Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em 
semáforos

∙ Indicação de faixa ativa com instruções por voz

∙ Reconhecimento de voz

∙ Visão de Bifurcações (PhotoReal™ e Bird’s Eye)

∙ Bluetooth®3 para mãos livres e compatibilidade SmartPhone 
Link

∙ Atualizações gratuitas e vitalícias1 de mapas

∙ Informação gratuita e vitalícia2 de trânsito 3D

∙ Alertas de trânsito por voz

∙ Compatibilidade SmartPhone Link para trânsito e tempo 
(subscrição necessária)

∙ Compatível com ecoRoute™

∙ Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome

∙ Função Onde estou?

∙ Planificador de itinerários

∙ Câmara traseira opcional (BC™ 30, vendida em separado)

∙ Suporte Grande anti-vibrações

∙ Configurador do tipo de caravana e autocaravana (altura, 
largura, comprimento, peso)

∙ Restrições no caminho para caravanas e autocaravanas

∙ Pontos de interesse para caravanas e autocaravanas

∙ Alertas personalizados (risco de desprendimento, ventos 
laterais, estradas estreitas, curvas e estradas inclinadas, ramos 
salientes)

∙ Diretório específico para campistas, caravanistas e 
autocaravanistas

∙ Trânsito vitalício2 via SmartPhone Link

Camper 760LMT-D

COD. 010-01168-01 

Cartografia da Europa completa + Mapas gratuitos1 +Informação de trânsito 
gratuita2 + Bluetooth®3 + Reconhecimento de voz

Dispositivo GPS, suporte ativo com ventosa, cabo de alimentação/antena, cabo 
USB, guia de início rápido.

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

LMT
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Série  de- zl™
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de- zl™ 570 l 770LMT

O GPS para os camionistas
∙ Navegação inteligente em ecrã de 5” em (de-  zl™ 570LMT e de-  zl™ 

770)

∙ Entrada para cartão microSD™

∙ Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos

∙ Indicação de faixa ativa com instruções por voz

∙ Reconhecimento de voz

∙ Visão de bifurcações PhotoReal™ e Bird's Eye

∙ Bluetooth®3

∙ Atualizações gratuitas e vitalícias1 de mapas

∙ Informação gratuita e vitalícia2 de trânsito 3D

∙ Alertas de trânsito por voz

∙ SmartPhone Link com trânsito2 vitalício

∙ Compatível com ecoRoute

∙ Compatível com FMI

∙ Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome

∙ Função Onde estou?

∙ Planificador de itinerários

∙ Câmara traseira opcional

∙ Configurador do tipo de camião; altura, largura, comprimento, 
peso, materiais perigosos

∙ Restrições para camião na estrada

∙ Pontos de interesse para camião

∙ Câmara traseira opcional (BC™ 30, vendida em separado)

de-  z l™ 570LMT
COD. 010-01342-11 
Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + Trânsito grátis2 + Bluetooth®3

de-  z l™ 570LMT-D
COD. 010-01342-10 
Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + Trânsito digital grátis2 + 
Bluetooth®3

de-  z l™ 770LMT
COD. 010-01343-11
Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + Trânsito grátis2 + Bluetooth®3

de-  z l™ 770LMT-D
COD. 010-01343-10
Cartografia da Europa completa + Mapas grátis1 + Trânsito digital grátis2 + 
Bluetooth®3

Dispositivo GPS, cabo de alimentação/antena, suporte com ventosa para o 
veículo, suporte aparafusado para instalação fixa, cabo USB, manual de início 
rápido.

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO 
PRECISA, ATUALIZADA E 
COMPLETAMENTE GRATUITA

ATUALIZAÇÕES
GRATUITAS DE
MAPAS E TRÂNSITO

REAL DIRECTIONS

LMT

NOVO
2015
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A sua solução de gestão de frotas
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Últimos lançamentos em frotas

Novidades que oferece o sistema Android™

fleet™ 660/670 permite-lhe introduzir as aplicações empresariais 
que deseja e ampliar a utilização do dispositivo para realizar 
atividades distintas às relacionadas com o veículo: desde a 
possibilidade dos clientes assinarem no ecrã do equipamento, 
como forma de comprovativo de terem recebido, até à opção de
preenchimento de formulários relacionados com o trabalho. O 
resultado: um retorno mais rápido do seu investimento. A longo
prazo poderá instalar rapidamente aplicações e novas funções 
de forma fácil e sem fios.

Novidades que a Garmin oferece
Com um hardware criado e otimizado especificamente para 
utilização com frotas, a unidade 660/670 proporciona uma 
experiência de navegação incomparável graças ao nosso 
interface de utilizador comprovada cujo principal foco é o 

condutor. Graças ao seu suporte magnético, poderá ligar e retirar 
a unidade fleet™ 660/670 facilmente, para além de o poder 
utilizar para captar assinaturas e como comprovativo de recepção 
de recibo. Para além disto a nossa função de comunicação 
de campo próximo (Near Field Communication, NFC) facilita 
a identificação do condutor e a sincronização de dados. As 
nossas API de navegação e as aplicações de gestão de frotas 
integradas facilitam o desenvolvimento de soluções completas. 
Contamos também com medidas de segurança nativas para 
fornecedores de serviços para gerir e bloquear o conteúdo a que 
acederá o utilizador final. E o melhor de tudo é que contamos 
com diversas infraestruturas e ferramentas de assistência. Por 
exemplo, oferecemos-lhe ajuda com as atualizações gratuitas e  
vitalícias2  de mapas através do software Garmin Express, para 
proporcionar -lhe soluções sobre qualquer questão.

Garmin fleet™ 660/670 Navegação avançada com a flexibilidade do sistema Android™

Cumpra com os objetivos de eficiência e serviço de 
atenção ao cliente no seu negócio com a unidade 
Garmin Fleet™ 660 ou 670, a nossa solução para 
mercados de serviços locais e frotas de camiões de 
larga distância, que combinam a experiência no sector 
da navegação orientada para atividades específicas 
dos nossos melhores equipamentos de navegação com 
a transparência e flexibilidade do sistema Android™.

•	 Plataforma	de	aplicações	aberta,	personalizável,	expansível	e	
potente.

•	 Admite	a	utilização	da	interface	de	gestão	de	gestão	de	
frotas (FMI) da Garmin

•	 Funções	de	navegação	avançadas	que	se	encontram	no	
nossos produtos mais vendidos para automóveis e camiões

•	 Desenho	de	produto	melhorado	e	orientado	para	atividades	
específicas

•	 Compatibilidade	com	leitor	de	cartões,	scanners	portáteis	e	
muito mais.

•	 Rotas	para	camiões	personalizadas

•	 Informação	de	trânsito2 vitalícia 

•	 Atualizações	vitalícias	de	mapas1

•	 Navegação	avançada

Características
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Porquê utilizar as soluções de frotas 
Garmin?

A Garmin é a líder mundial  a nível internacional 
Com a Líder Global em navegação vai beneficiar de uma vasta 
gama de equipamentos de navegação que se adequam às suas 
necessidades e das funcionalidades únicas como Navegação 
Real, Trânsito Digital e Atualizações de Mapas em Tempo Real. 
No entanto, não se trata apenas de uma navegação excelente, 
estamos orgulhosos do serviço e suporte que fornecemos. Tal 
como qualquer empresa, precisa de um Suporte ao Cliente 
Premium, desde a primeira consulta até aos programas de 
formação, incluindo a manutenção dos seus dispositivos que é 
mais fácil com a Ferramenta de atualização de Frotas.

Gestão de frotas melhorada
Os fornecedores oferecem a solução completa e personalizada 
para satisfazer as necessidades da sua frota. O cabo FMI (FMI 
15, FMI 25 ou FMI 45) está ligado ao transponder de dados 
‘caixa negra’ para fornecer a conetividade sem fios ao seu 
centro de monitorização.

Em poucas palavras, como funciona a
Gestão de frotas?
Os nossos dispositivos portáteis fornecem uma navegação 
profissional que inclui um sistema que permite receber e enviar 
mensagens e funções de envio de tarefas. O nosso objectivo 
é dar-lhe uma solução completa que lhe oferece um rápido 
retorno do investimento e a flexibilidade para fazer crescer o 
seu negócio.

•	Navegação,	rotas	de	camiões	e	rotas	para	evitar	o	trânsito
•	Programação	de	tarefas
•	Segurança	do	condutor	e	eficiência	no	consumo	de	

combustível
•	Gestão	e	registro	horário
•	Seguimento	e	gestão	da	frota	com	geração	de	informes
•	Comunicação

*`Dispositivo de navegação portátil

Garmin PND* Cabo FMI Caixa negra Rede celular Centro de 
monitorização



30 31

Série de- zl™ Série Avançada nüvi®

Rota de camiões •

Evitar segmentos de estrada • •

Protocolo Paragem/destino • •

Chegada automática no Protocolo de paragem • •

Mensagens e respostas predefinidas • •

Protocolo Tempo Previsto de Chegada • •

Protocolo de Eliminação de dados • •

ID condutor • •

Os PND de-  zl  são  totalmente  suportados  pela  Interface  de  Gestão  de 
Frotas Garmin. Se a condução de camiões faz parte do seu negócio de 
frotas, confie na navegação que funciona tão bem quanto os serviços que 
presta. Confie nos equipamentos de navegação Garmin de-  zl concebidos 
apenas para a indústria dos camiões. (Funciona com um cabo FMI)

Estes PND nüvi® são o parceiro de negócios perfeito para a estrada, 
concebidos
para poupar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que mantêm os 
trabalhadores móveis seguros durante as suas tarefas. (Funciona com 
um cabo FMI)

"Com a Garmin, os seus condutores e expedidores 
podem comunicar de forma eficaz para melhorar tanto 
o serviço como a eficácia"

Frank Assmann - Gestor de produto Sénior de Gestão de Frotas da Garmin

Série de- zl™ para veículos pesados de mercadorias

Série Avançada nüvi® para veículos comerciais 
ligeiros
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Câmaras
Série Dash Cam™ 

10 l 20
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∙ Ecrã de 2,3" a cores

∙ Informação GPS no modelo Dash Cam™ 20. Todas as 
gravações incluem a hora e local para saber exatamente onde 
e quando ocorreu tudo

∙ Alertas de radares no modelo Dash Cam™ 20.

∙ Gravação de vídeo em alta definição WVGA, 720p ou 1080p

∙ Câmara de fotos. Para ver de perto o veículo ou a propriedade 
danificada, pode retirar a Dash Cam™ do veículo e fazer 
fotografias

∙ Software Garmin PC Tool grátis para rever a sua viagem ao 
detalhe. Visualize o vídeo e consulte os seus dados 
relacionados. Observe um mapa da rota e obtenha imagens 
fixas com a ferramenta para instantâneas. Com o modelo 
Dash Cam™ 20, quando revê as suas gravações no 
computador, tem um registo da latitude, longitude, data, 
hora, velocidade e a direção de deslocamento

∙ Microfone integrado

∙ Sensor de deteção de incidentes (G-Sensor) com configuração 
de sensibilidade no modelo Dash Cam™20.

∙ Quando se deteta um incidente, como uma travagem brusca 
ou uma colisão, a sua câmara guarda a gravação atual, assim 

como a anterior e a seguinte de modo a preservar um registo 
completo do evento

∙ Bateria de lítio com autonomia de até 1 hora

∙ Gravação em 30 FPS

∙ Entrada para cartões microSD™ classe 10 de até 32GB

∙ Menu multilingue

∙ Possibilidade de reproduzir vídeos e fotos diretamente no ecrã

∙ Ligar / desligar automático

Dash Cam™

Aviso Legal
5 (i) Proíbe-se expressamente ao proprietário do equipamento, o uso de imagens ou gravações efetuadas pelo equipamento para fins que não sejam domésticos (o uso com fins relacionados com a
cobertura do seguro está proibido), (ii) Proíbe-se expressamente o proprietário do equipamento de revelar ou difundir qualquer imagem ou gravação efetuada pelo equipamento através da internet ou
qualquer outra maneira pública, (iii) o equipamento deve ser colocado na sua viatura de maneira a limitar a possibilidade de identificação de um ser humano quando o mesmo fica gravado nas imagens
e caso seja gravado e identificável, todas as pessoas devem ser anonimadas antes de revelar estas imagens a terceiros.

Câmaras5 de condução

Série Dash Cam™ 
10 l 20

Dash Cam™
COD. 010-01311-10 (Modelo com GPS)
COD. 010-01311-11 (Modelo sem GPS) 
Cartografia da Europa Ocidental 

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
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BC™ 30
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BC™ 30

Câmara de segurança traseira sem fios
∙ Ligação sem fios para comunicação com o dispositivo GPS 

compatível

∙ Compatível com modelos de 4,3”, 5”, 6” e 7”

∙ Alcance sem fios de 13,7 metros

∙ Ângulo de visão de 120º

∙ Compatível com a utilização de até 4 câmaras BC™ 30 
ligadas ao mesmo dispositivo GPS

∙ 15 frames por segundo

∙ Resolução de 640 x 220

∙ Impermeabilidade iP67

∙ Mude entre o modo de câmara e de navegação com apenas o 
apertar de um botão, ou se a alimentação da câmara está 
ligada às luzes de marcha atrás, o equipamento de navegação 
mostrará a imagem da câmara automaticamente ao efetuar 
marcha atrás. (e voltará ao modo navegação ao começar a 
andar em frente).

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
BC™ 30
COD. 010-12242-00
Câmara sem fios traseira compatível com nüvi® x5 | x6 | x7 | x8 | 2xx7 | 2xx9 | 
3597 | nüviCam™ | de-  z l™ x70 e 760 | Camper 760 e 6xx

Câmara BCTM 30, suporte para montagem, transmissor sem fios, cabo para 
alimentação, cabo de alimentação/antena de isqueiro para dispositivo GPS 
compatível e guia de início rápido

NOVO
2015
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*Para utilizar a app necessita da versão de software 4.40 ou superior.
Se existirem encargos referentes ao plano de dados móveis do utilizador, os mesmos serão aplicados. Contacte o seu fornecedor de para obter mais informações sobre os dados e preços de roaming do 
seu plano de serviços. Pode ser necessária uma subscrição.

Descarregue gratuitamente em Google Play Store e obtenha de forma fácil mais informação para as suas viagens!

SmartPhone Link

O SmartPhone Link é um serviço da Garmin disponível para os equipamentos (nüvi® 2x67, 2x97, 2xx9, 3597, zu- mo® 590LM, de- zl 
™760, de- zl™ x70, nüviCam™ e Camper), que permite incorporar no seu equipamento de navegação infinitas possibilidades mediante 
Bluetooth®3 entre o seu GPS Garmin e um Smartphone AndroidTM permite a descarga de aplicações gratuitas, como por exemplo:

Informação de trânsito
Obtenha a melhor informação de trânsito 
em tempo real. Live Traffic atualiza a cada 
minuto e recebe mais de 1000 mensagens 
em cada ciclo de atualização.
Rápido, preciso e agora gratuito em todos 
os dispositivos compatíveis. 

Estacionamento e destino 
Regista automaticamente onde estacionou e o seu destino atual.

Tempo
Pretende saber que tempo fará no local de destino? E as previsões
para os próximos dias? O SmartPhone link permite-lhe ver 
diretamente no seu GPS.

Tracker
Quer dizer aos seus amigos onde está? Com um simples clique
poderá fazê-lo e poderão segui-lo ao longo do seu trajeto, na 
rede social (facebook, twitter, etc.) ou no correio eletrónico que 
escolher.

Mapa
Pode procurar um ponto de interesse e/ou direção a partir do mapa
do seu smartphone (google maps, etc.) e enviar a localização para
o seu GPS Garmin.
Além disso, por muito pouco dinheiro, poderá ter a seguinte
informação adicional e em tempo real:

. Câmaras de Segurança
Receba a informação de câmaras de segurança fixas, zonas 
de câmaras de segurança móveis, possibilidade de haver 
câmaras móveis e em semáforos, no seu smartphone. Para 
além disto poderá reportar câmaras de segurança à Garmin e 
por sua vez a outros por 21,99€.

. Tempo avançado
Receba a informação mais completa sobre os alertas de clima 
e imagens de radar no seu equipamento nüvi® por somente 
5,99€. A chuva, a neve e gelo estão codificados por cor para 
ajudar a evitar as más condições para sua condução.

 O complemento perfeito
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Cartografia
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Os equipamentos de navegação por GPS da Garmin contam com a Cartografia Navteq®, fornecedor 
mundial líder de mapas digitais e outros conteúdos para sistemas de navegação. Com mais de 700 analistas 
geográficos de 30 países percorrem as estradas para recompilar até 204 atributos por cada troço da estrada.

Contam ainda com os últimos avanços em tecnologia como Cartografia com edifícios em 3D* e indicação 
de vias com visualização de cruzamentos, para indicar a melhor via para circular tendo em consideração a 
próxima mudança de direção.

A Garmin entende a importância que tem para si que os mapas do seu GPS contenham informação fiável e 
atualizada, por  isso criou os programas nüMaps Guarantee™, nüMaps Onetime™ e nüMaps Lifetime™.

* Depende do modelo
** Também pode comprar mapas individuais de Portugal ou Europa através de qualquer distribuidor oficial Garmin em formato microSD ou SD.
*** A “vida útil” de um recetor de trânsito faz referência ao período durante o qual o recetor tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar os dados de trânsito atuais e pode funcionar segundo o 
que está previsto sem importantes reparações.  
**** As atualizações Lifetime™ permitem-lhe obter cobertura completa europeia, independentemente da cobertura original do equipamento.

Cartografia Garmin

A Garmin assegura-lhe que com esta opção terá sempre a última versão 
de mapas da Europa. Poderá obter todas as atualizações cartográficas 
trimestrais do ano, durante a vida útil** do seu GPS. A Garmin irá 
avisá-lo através de correio eletrónico, quando estiver disponível para si 
cada uma delas, para além de dispormos da aplicação Lifetime updater 
que o informará quando existirem atualizações disponíveis.

Pode adquirir a subscrição através de: 
• On-line, através da sua conta mygarmin
• O seu distribuidor habitual

Uma vez adquirido e ativado, o seu equipamento ficará associado com 

a subscrição Lifetime*** e poderá descarregar todas as atualizações 
de Cartografia disponíveis, junto com as atualizações de pontos de 
interesse, ruas, estradas, polígonos industriais, residenciais, etc.
Carregue os mapas europeus em qualquer GPS Garmin (sujeito à 
capacidade da unidade.

Se tem dúvidas se o seu modelo é compatível com o programa nüMaps 
Lifetime™ pode comprová-lo em www.garmin.pt

Se o seu equipamento já tem a siglas LM ou LMT, significa que já 
dispõe de nüMaps Lifetime™

nüMaps Lifetime™ . Atualizações vitalícias

Se em qualquer momento desejar ter a última atualização disponível 
no seu GPS Garmin, com o nüMaps Onetime™ conseguirá. Esta opção 
substitui os seus mapas pela última atualização disponível de ruas, 
autoestradas e pontos de interesse como restaurantes, hotéis, caixas 
ATM, postos de venda de combustível e muito mais.

Descarregar a atualização de mapas da Europa é muito simples. Entre 
simplesmente na sua conta my.garmin.com. Dentro da secção “Meus 
Mapas” (Detalhes) poderá adquirir e descarregar a última versão 
disponível. Assim irá navegar com fiabilidade e tranquilidade.

Carregue os mapas europeus no seu GPS Garmin compatível (sujeito 
à capacidade da unidade, pode ter que usar um cartão de memória).

Também pode comprar atualizações individuais de Portugal ou 
Europa através de qualquer distribuidor oficial da Garmin, em formato 
microSD™ e SD. Poderá ainda adquirir o cartão pré-pago Onetime™ 
no seu distribuidor habitual que lhe irá permitir fazer a descarga on-
line. Para mais informações queira consultar a pág. www.garmin.pt

nüMaps Onetime™. Atualização individual do seu GPS

A Garmin pretende que fique completamente satisfeito com a compra 
do seu GPS e compromete-se a oferecer-lhe as últimas atualizações 
cartográficas disponíveis.

Registe simplesmente o seu novo GPS Garmin em my.garmin.com e 
verifique a partir da sua conta se o dispositivo tem a última versão 
ou se existe uma nova atualização cartográfica. Lembre-se que para 
registar o seu GPS, este tem que ter sido posicionado previamente, ou 
seja, ter recebido o sinal de satélite pelo menos uma vez.

O nüMaps Guarantee™ oferece-lhe a última atualização totalmente
gratuita, durante os 90 dias seguintes a partir da primeira utilização do
seu GPS.

nüMaps Guarantee™ . 90 dias para atualizar o seu GPS
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Escolha qualquer modelo Garmin® LM/LMT e obterá todas as 
atualizações dos mapas1 de forma GRATUITA durante a vida 
útil do seu GPS Garmin®. Assegure-se que tem o equipamento 
sempre atualizado com os últimos mapas, pontos de interesse e 
informação de navegação disponível no mercado. Os produtos LT/
LMT, proporcionam-lhe também atualizações de trânsito2 gratuitas, 
durante a vida útil do seu GPS.

Vantagens de comprar um modelo LM 
A Navteq® traz para o mercado várias atualizações por ano, para 
que os seus utilizadores possam navegar com os últimos mapas. A 
forma mais económica de ter o seu GPS atualizado é adquirir um 
modelo com as siglas LM (Lifetime Maps: Atualizações gratuitas de 
mapas para toda a vida) uma vez que irá poupar nas atualizações 
dos seus mapas.

Porquê?
•	 Reduz	 o	 stress,	 graças	 à	 orientação	 de	 cruzamentos	 que	 lhe	

permite navegar com facilidade, mesmo pelos cruzamentos mais 
complicados. 

•	Conduza	com	confiança,	as	atualizações	frequentes	dos	mapas	
garantem o melhor rendimento do seu GPS.

•	 As	 estradas	 estão	 constantemente	 a	 mudar	 (2,4	 milhões	 de	
mudanças todos os dias) e a Garmin faculta-lhe regularmente, 
as últimas versões de mapas disponíveis.

Nota: As atualizações de mapas dos equipamentos LM/LMT 
facultam-lhe apenas a mesma cobertura original do equipamento.

1. A Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, sempre e quando a Garmin 
disponha das mesmas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin conti-
nue a receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, o que ocorrer primeiro. Para o significado 
de “vida útil” de um produto e de outros termos e condições importantes, queira visitar a pág.www.
garmin.com/numapslifetime
2. Os dados de trânsito serão vitalícios durante toda a vida do GPS Garmin ou enquanto Garmin 
receber os dados de trânsito do seu fornecedor de trânsito. A “vida útil” de um recetor de trânsito 
equivale ao período durante o qual o recetor tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar os 
dados de trânsito atuais e pode funcionar segundo o previsto sem reparações importantes.
3. A marca e o logotipo Bluetooth® são propriedade da Bluetooth® SIG Inc. e a sua utilização pela 
Garmin está sob licença.

4. A marca e o logotipo Foursquare® são propriedade da Foursquare Labs, Inc e a sua utilização pela 
Garmin está sob licença.
5. (i) Proíbe-se expressamente ao proprietário do equipamento, o uso de imagens ou gravações 
efetuadas pelo equipamento para fins que não sejam domésticos (o uso com fins relacionados com 
a cobertura do seguro está proibido), (ii) Proíbe-se expressamente o proprietário do equipamento de 
revelar ou difundir qualquer imagem ou gravação efetuada pelo  equipamento através da internet ou 
qualquer outra maneira pública, (iii) o equipamento deve ser colocado na sua viatura de maneira a 
limitar a possibilidade de identificação de um ser humano quando o mesmo fica gravado nas imagens 
e caso seja gravado e identificável, todas as pessoas devem ser anonimadas antes de revelar estas 
imagens a terceiros.

Simplicidade na descarga do serviço
Registe o equipamento em www.garmin.pt com o seu nome de utilizador e senha. Indique um endereço de correio eletrónico de 
referência. Avisaremos por e-mail, quando existiram novas atualizações de mapas e trânsito.
Poderá descarregá-las de forma gratuita (apenas para modelos LM/LMT).

Mapas e Trânsito gratuitos durante a vida útil do seu GPS
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Acessórios
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Foto Referência EAN Descrição n57/58 n67/68 n25x9 n26x9 n27x9 nüCam z340 z390 z590 Camper d570 d770 Dash 10 Dash 20

Suportes

010-11983-04 753759115753
Braço ventosa grande

+ suporte • • • •

010-12360-00 753759140649
Braço ventosa +

suporte magnético •

010-11932-00 753759995034
Braço ventosa + 
suporte para 7" • • •

010-11843-02 753759989637
Braço ventosa + 

suporte para zu- mo® • •

010-12110-01 75375912187
Suporte para auto       

zu- mo® 590LM •

010-11633-00 753759975739
Braço ventosa + 
suporte para de- zl 

560LMT
•

010-11932-02 753759998264
Suporte aparafusado

para tablier • • • •

Suportes - extras

010-10747-00 753759057848
Braço ventosa 
(substituição) • • • • • • • • •

010-11843-00 753759989613
Suporte de montagem

para motociclo • •

010-10962-00 753759068417 Suporte para moto • • •

010-12110-00 753759119096
Suporte de montagem 

zumo 590LM •

010-11932-01 753759996277
Braço ventosa 6 & 7" 

(sem suporte) • • • • •

010-10747-02 753759057862
Braço adesivo para 

tablier • • • • • • •

010-11952-00 753759003548
Suporte para saida de 

ventilação • • • •

010-10908-00 753759067304
Suporte antideslizante 

série nüvi/zumo • • • • • • • • • • • •

010-11280-00 753759067304
Suporte antideslizante 

(saco de areia) • • • • • • • •

010-11271-03 753759990008
Kit de montagem semi-

integrado • • • •

010-10646-02 753759143930
Pack de dois discos 
adesivos (peq/gran) • • • • • • • • • • • • •

Acessórios
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Foto Referência EAN Descrição n57/58 n67/68 n25x9 n26x9 n27x9 nüCam z340 z390 z590 Camper d570 d770 Dash 10 Dash 20

Bolsas

010-12101-00 753759115760
Bolsa de transporte 
universal de 5" e 6" • • • • •

010-11951-00 753759106164
Bolsa de transporte 

universal de 5" • • •

010-11793-00 753759981617 Bolsa Universal 5" • •

010-12100-00 753759118945
Bolsa de transporte 

zu- mo® 5" •

010-11835-00 753759988920
Bolsa Universal 

Genérica • • •

010-11917-00 753759995027 Bolsa de viagem 7" • • • •

Outros

010-11685-01 753759109561 Kit de viagem de 5,0" • •

010-12110-03 753759125318 Bateria para zu- mo® 590 •

010-11997-00 753759106782
Sistema de 

monitorização de 
pressão dos pneus 

• •

010-11269-01 753759008484
nüMaps Lifetime™ 

Europa • • • • • • • • • • • •

010-10683-05 753759103477
Cartão microSD™ de 
4 GB com adaptador 

SD™
• • • • • • • • • • •

010-10683-06 753759115784
Cartão microSD™ de 
8 GB com adaptador 

SD™
• • • • •

Acessórios
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010-12043-10 753759112493
Cabo de extensão para 

BC™ 30 • • • • • • • • •

Cabos

010-11838-00 753759989392
Carregador / Recetor 
de trânsito mini USB 

(TA20)
• • • • • • • • • • • • •

010-10723-17 753759111540
Multicarregador de alta 

velocidade • • • • • • • • • • • • • •

010-00896-18 753759102890
Carregador / Recetor de 

trânsito GTM 35 • •

010-01009-05 753759978976
Carregador / Recetor de 

trânsito GTM 36 • • • • •

010-11894-00 753759995201
Carregador / Recetor 

de trânsito GTM 70™ 
digital

• • • • • • •

 010-11232-10 753759980306
Cabo de dados FMI 15 

(Sem trânsito) • • •

010-01229-00 753759112745
Cabo FMI 25 (dados e 

trânsito) • • • •

010-11796-10 753759982249
Cabo de dados e 
trânsito FMI 45 • • • • •

010-11843-01 753759989620
Cabo de alimentação 

para motocicleta 
(descarnado)

• •

010-11478-05 753759103729 Cabo adaptador de CA • • • • • • • • • • • •

010-10723-01 753759008484 Cabo Mini USB • • • • • • • • •

010-11478-01 753759101985 Cabo Micro USB • • •

010-11843-03 753759989644
Kit dproteção de 

borracha • •

010-12114-02 753759115586
Cabo de 5m para 

Dash Cam • •

Acessórios
Foto Referência EAN Descrição n57/58 n67/68 n25x9 n26x9 n27x9 nüCam z340 z390 z590 Camper d570 d770 Dash 10 Dash 20

Outros
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v

Foto Referência EAN Descrição Comentários

iPhone 

010-12099-00 753759113360 Suporte ativo para iPhone® 5S, 5C, 5
Fixe o seu iPhone 5 com este suporte de fi xação para veículos com carregador Lightning™ para USB, para carregar o smartphone tanto em modo 

horizontal como vertical. O suporte ajusta-se a tamanhos entre 58,6 mm e 76 mm de largura e até 12 mm de profundidade.

010-11959-00 753759998561
Kit de design para o automóvel para 

iPhone® 5

Utilize este kit com design para automóvel para fi xar o seu iPhone de forma segura. O suporte pode-se fixar em todas as superfícies lisas graças 
à sua almofada de fixação, que lhe permite ver o ecrã tanto em modo vertical como horizontal. O kit também incluí um adaptador USB para o 

automóvel, para poder ligar o seu iPhone com o cabo USB para iPhone (não incluído).

010-11960-00 753759998578
Suporte de fixação para o automóvel 

para iPhone® 5
Vincule este dispositivo de fixação com o suporte para automóvel NAVIGON (não incluído) e fixe o seu iPhone 5 de forma segura. Este suporte de 

fixação permite-lhe colocar o telefone em modo vertical ou horizontal.

010-11856-00 753759990183
Kit suporte para automóvel para 

iPhone® 4
Kit de fixação para iPhone 4

Smartphone, all

010-12099-01 753759113377 Suporte universal para smartphone

Fixe o seu smartphone e tenha-o sempre ao seu alcance graças a este suporte de fixação universal com chip NFC integrado que inicia 
automaticamente as aplicações NAVIGON (que se vendem em separado) em dispositivos compatíveis. O suporte de fixação está desenhado para 
fixar de forma segura telefones entre 58,6 mm e 76 mm de largura e até 12 mm de profundidade, tanto e modo horizontal como vertical. Inclui um 
carregador micro USB, suporte para para-brisas e uma porta USB adicional.

010-10723-17 753759111540 Multicarregador de alta velocidade Multicarregador de alta velocidade

010-12024-12 753759112486 Película do para-brisas HUD e HUD+
Acople esta película ao para-brisas para ver projetado no para-brisas as indicações e informações de navegação Garmin HUD. Os seus olhos permanecem 

a olhar para a estrada de forma segura.

010-12024-10 753759112462 Lente refletora para HUD e HUD+
Esta lente de plástico junta-se ao dispositivo de projeção de informação no para-brisas (HUD) Garmin para que consiga ver as projeções refletidas no 

para-brisas e manter os olhos na estrada de forma segura

010-12024-11 753759112479 Cabo carregador para HUD e HUD+
Com este carregador plug-and-play totalmente portátil poderá manter o teu smartphone carregado e o sistema HUD em funcionamento para lhe indicar 
o caminho. Alimentado mediante entrada de isqueiro de automóvel estândar, o carregador incluí porta USB integrada para poder carregar o telemóvel 

durante a navegação.

 Acessórios SmartPhone

Torne o seu dispositivo GPS um elemento

permanente no tablier do seu veículo.

Este suporte está desenhado para oferecer

um suporte sólido e estável para o seu

dispositivo GPS enquanto conduz. Quando

não o está a utilizar, o braço ajustável e

ligação USB de alimentação pode-se retirar

facilmente com um clique.

Um conector de cabo instalado por baixo

do painel liga-se à alimentação de 12V

e faz a ligação através do tablier ao

dispositivo.

Kit de montagem semi integrado
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Ca
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Dimensões unidade. Alt. x Larg. x Prof. 
em mm.

140 x 86 x 20 140 x 86 x 20 140 x 86 x 20 168 x 94 x 20 168 x 94 x 20 168 x 94 x 20
140 x 89,0 

x 18
140 x 89,0 

x 18
140 x 89,0 

x 18
168 x 94 x 19 168 x 94 x 19

Tamanho ecrã. Alt. x Larg. em mm. 5,0" (12,7 cm) 5,0" (12,7 cm) 5,0" (12,7 cm) 6,0" (15,4 cm) 6,0" (15,4 cm) 6,0" (15,4 cm) 5,0” (12,7 cm) 5,0” (12,7 cm) 5,0” (12,7 cm) 6,0” (15,4 cm) 6,0” (15,4 cm)

Resolução do ecrã
WVGA 480 

x 272
WVGA 480 

x 272
WVGA 480 

x 272
WVGA 480 

x 272
WVGA 480 

x 272
WVGA 480 

x 272
WQVGA 480

x 272
WQVGA 480 

x 272
WQVGA 480 

x 272
WQVGA 

800 x 480
WQVGA 

800 x 480

Peso em gramas 181g 181g 181g 244g 244g 244g 184g 184g 184g 257,3g 257,3g

Autonomia 2 h 2 h 2 h 1 h 1 h 1 h 2 h 2 h 2 h 1 h 1 h

Entrada microSDTM • • • • • • • • • • •

USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB

Outra conectividade (requer suporte)

M
ap

a

Cartografia pré-instalada Europa Occ.
Europa 

completa
Europa 

completa
Europa Occ.

Europa 
completa

Europa 
completa

Europa Occ.
Europa 

completa
Europa 

completa
Europa Occ. Europa Occ.

Inclui mapas gratuitos vitalícios1 (LM) • • • • • • • • • •

nüMaps Guarantee LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM

Pr
es

ta
çõ

es

Life Traffic 3D (trânsito premium) • •

TMC informação de trânsito Compatible Compatible • Compatible Compatible • Compatible Compatible • Compatible Compatible

Visão de bifurcações PhotoReal™ • • • • •

Visão de bifurcações genérica • • • • • •

Visor de bifurcações Bird’s Eye • • • • •

Garmin Real DirectionsTM • • • • • • • • • • •	

Text-to-Speech, indica as ruas pelo nome • • • • • • • • • • •

Reconhecimento de voz • • •

Indicador de faixa • • • • • • • • • • •

Assistente de faixa ativa • • • • •

Indicador de faixa ativa com instruções por voz • • • • • • • • • • •

Radares • • • • • • • • • • •

Indicador do limite de velocidade • • • • • • • • • • •

Bluetooth®3 • • • • •

Bluetooth®3 SmartPhone Link • • • • •

Alertas de trânsito por voz • • • • • • •

Câmara integrada

Visualizador de imagens / vídeos

ecoRoute™ • • • • • • • • • • •

Compatível com ecoRoute™ HD • • • • •

Garmin Real VisionTM 

Compatível com FMI • • • • •

Orientação dupla (horizontal/vertical) Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Pesquisa de coordenadas • • • • • • • • • • •

Alerta de colisão frontal

Alerta de saída de faixa

Suporte magnético

MP3 / iPhone® & iPod®

Evitar zona meio ambiental • • • • • • • • • • •

Es
pe

cí
fic

o 
Ca

m
iã

o 
/ C

am
pe

r

Pontos de interesse para camiões

Perfil camião: Peso bruto, comprimento, nº de
reboques, largura, altura, peso por eixo…

Perfil veículo recreativo

Perfil automóvel

Alertas de fronteiras

Es
pe

cí
fic

o 
M

ot
o

Historial de serviço

Track back

Bússola

Compatibilidade TPMS

Omitir Way Points • • • • • • • • • • •

Compatibilidade VIRB® e VIRB® Elite

Resistência à água IPX 7

Compatível com Topografia

nüvi® 
57LM

nüvi® 
58LM

nüvi®

58LMT
nüvi® 
67LM

nüvi® 
68LM

nüvi®

68LMT
nüvi®

2559LM
nüvi® 

2589LM
nüvi® 

2589LMT
nüvi®

2659LM
nüvi®

2689LMT

010-01400-26 010-01400-11 010-01400-12 010-01399-26 010-01399-11 010-01399-12 010-01187-41 010-01187-22 010-01187-21 010-01188-43 010-01188-21

Tabela Comparativa
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Dimensões unidade. Alt. x Larg. x Prof. 
em mm.

196 x 112 x 18 196 x 112 x 18 183 x 94 x 15 183 x 94 x 15 183 x 94 x 15 130 x 94 x 30 13 x 9,4 x 3 145 x 97 x 32 187 x 113 x 23 151 x 93 x 24 198 x 12 x 26

Tamanho ecrã. Alt. x Larg. em mm. 7,0” (17.6 cm) 7,0” (17.6 cm) 6,0" (15,4 cm) 6,0" (15,4 cm) 6,0" (15,4 cm) 4,3" (10,9 cm) 4,3" (10,9 cm) 5" (12,6 cm) 7,0" (17,8 cm) 5” (12,7 cm) 7,0” (17,6 cm)

Resolução do ecrã
WQVGA 

800 x 480
WQVGA 

800 x 480
WVGA 

800 x 480
WVGA 

800 x 480
WVGA 

800 x 480
WQVGA         

480 x 272
WQVGA         

480 x 272
WQVGA         

800 x 480
WQVGA 
800x480

WQVGA         
480 x 272

WQVGA 
800x480

Peso em gramas 352g 352 g 332 g 332 g 332 g 270 g 270 g 374,5g 352 g 234 g 438 g

Autonomia 1 h 1 h 30min 30min 30min 7 h 7 h 4 h 45-50 min 2 h 45-50 min

Entrada microSDTM • • • • • • • • • • •

USB micro USB micro USB micro USB micro USB micro USB mini USB micro USB micro USB micro USB micro USB micro USB 

Outra conectividade (requer suporte)

M
ap

a

Cartografia pré-instalada
Europa 

completa
Europa 

completa
Europa 

completa
Europa 

completa
Europa 

completa
Europa Oc.

Europa 
completa

Europa 
completa

Europa 
completa

Europa 
completa

Europa 
completa

Inclui mapas gratuitos vitalícios1 (LM) • • • • • • • • • • •

nüMaps Guarantee LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM

Pr
es

ta
çõ

es

Life Traffic 3D (trânsito premium) • Digital • Digital • • •

TMC informação de trânsito • • Compatível • • Compatível Compatível Compatível • • •

Visão de bifurcações PhotoReal™ • • • • • • • • •

Visão de bifurcações genérica • •

Visor de bifurcações Bird’s Eye • • • • • • • • •

Garmin Real DirectionsTM • • • • • • • • •

Text-to-Speech, indica as ruas pelo nome • • • • • • • • • • •

Reconhecimento de voz • • • • • • • •

Indicador de faixa • • • • • • • • • • •

Assistente de faixa ativa • • • • • • • • •

Indicador de faixa ativa com instruções por voz • • • • • • • • •

Radares • • • • • • • • • • •

Indicador do limite de velocidade • • • • • • • • • • •

Bluetooth®3 • • • • • no capacete no capacete no capacete • • •

Bluetooth®3 SmartPhone Link • • • • • • • • •

Alertas de trânsito por voz • • • • • •. • •

Câmara integrada • • •

Visualizador de imagens / vídeos • • •

ecoRoute™ • • • • •
Só no perfil 
automóvel

Só no perfil 
automóvel

Só no perfil 
automóvel

Compatível com ecoRoute™ HD • • • • •
Só no perfil 
automóvel

Só no perfil 
automóvel

Só no perfil 
automóvel

Garmin Real VisionTM • • •

Compatível com FMI • • • •

Orientação dupla (horizontal/vertical) Manual

Pesquisa de coordenadas • • • • • • • • • • •

Alerta de colisão frontal • • •

Alerta de saída de faixa • • •

Suporte magnético • • •

MP3 / iPhone® & iPod® •

Evitar zona meio ambiental • • • • • • • •

Es
pe

ci
ífi

co
 C

am
iã

o/
 C

am
pe

r

Pontos de interesse para camiões
Caravana e 

Autocaravana
• •

Perfil camião: Peso bruto, comprimento, nº de
reboques, largura, altura, peso por eixo…

Caravana e 
Autocaravana

• •

Perfil veículo recreativo •

Perfil automóvel • • •

Alertas de fronteiras • • •

Es
pe

cfi
co

 M
ot

o

Historial de serviço • • • • •

Track back • • •

Bússola • • •

Compatibilidade TPMS • •

Omitir Way Points • • • • • • • • • •

Compatibilidade VIRB® e VIRB® Elite • •

Resistência à água IPX 7 • • •

Compatível com Topografia •

nüvi® 
2789LMT

nüvi® 
2799LMT-D

nüviCam™

LM
nüviCam™ 

LMT
nüviCam™ 

LMT-D
zu- mo®

340LM
zu- mo®

390LM
zu- mo®

590LM
Camper

760LMT-D
de- zl™

570LMT
de- zl™

770LMT

010-01316-20 010-01316-22 010-01378-02 010-01378-03 010-01378-04 010-01043-06 010-01186-01 010-01232-02 010-01168-01 010-01342-11 010-01343-11

Tabela Comparativa
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Facilidade de uso
O seu destino em apenas 3 simples passos.

Qualidade-preço
A melhor relação qualidade/preço do mercado.

Apresentação
O design mais fino, compacto e leve do mercado.

Fiabilidade
O Hot fix™ proporciona maior rapidez no posicionamento 
do seu GPS.

Entrada para cartão de memória
As entradas para microSD™ permitem ampliar a memória e 
os mapas do seu GPS.

Mapas atualizados
Primeira atualização gratuita (prazo de 90 dias depois da 
primeira utilização). A Garmin atualiza a sua Cartografia 
Navteq várias vezes por ano.

Urgências
Os serviços de emergência mais próximos com a opção 
“Onde estou?”

Durabilidade
Até 4 horas de independência da bateria.

Segurança
A Garmin menciona as ruas pelo nome e reconhece as 
indicações da sua voz. A navegação será mais intuitiva 
vendo imagens reais dos cruzamentos e seguindo a via onde 
se deverá manter para a próxima mudança de direção.

1,2,3

3cm

4 hs

Localizações próximas
No mesmo ecrã de navegação, mostra a informação sobre os serviços mais 
próximos (restaurantes, hospitais, combustível, etc.) enquanto está a circular.

Via ativa
Este serviço prepara-o para navegar por cruzamentos complexos, indica em que 
via se deve manter com base na próxima movimentação.

Atualizações de mapas gratuitas para toda a 
vida*
Escolha qualquer modelo LM e obterá todas as atualizações 
dos mapas GRATUITAS durante a vida útil** do seu GPS 
Garmin. Desta forma terá a segurança de que o seu 
equipamento está sempre atualizado. 

Com os equipamentos LMT obterá atualizações de mapas e 
trânsito gratuitas durante a vida útil** do seu GPS.

Com os equipamentos LT, terá atualizações da informação 
de trânsito gratuita durante a vida útil** do seu GPS.
 

Radares 
Graças ao serviço de radares Cyclops™, todos os 
equipamentos de navegação GPS nüvi® da Garmin incluem 
alertas de radares fixos, de possíveis câmaras móveis e de 
câmaras em semáforos pré-instalados. Primeira atualização 
gratuita (prazo de 30 dias depois da primeira utilização***).

Reconhecimento de voz
Com a inovadora navegação ativada por voz, pode controlar 
a unidade nüvi® com a sua voz, o que lhe permite manter as 
duas mãos no volante. Apenas tem que ativar a unidade 
com um comando de voz personalizável e pronunciar 
claramente as opções do menu que aparecem no ecrã.

LM

LMT

LT

Glossário Auto
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Bluetooth®3

Em todas as gamas nüvi da Garmin, dispõe de modelos com tecnologia 
Bluetooth®3 já integrada, para que possa ligar aos seus familiares, amigos ou 
mesmo para algum ponto de interesse como um restaurante, hotel, museu, etc. 
enquanto conduz, sem que tenha que tirar as mãos do volante.

Navegação real por voz
A nova função oferece uma navegação melhorada e mais intuitiva, mencionando 
o nome de edifícios emblemáticos da cidade, por exemplo: vire à direita depois 
do Palácio de Belém.

Indicador de via óptima e visão de bifurcações PhotoReal™

Com o PhotoReal™ Junction View poderá ver que direção deve tomar num 
cruzamento complicado, com uma fotografia real dos seus arredores, para além 
de que o indicador de via ótima lhe permitirá saber por qual via circular com 
base no próximo movimento que for realizar.

Zonas a evitar 
Para além de evitar vias VAO, portagens, estradas sem asfalto, etc., pode 
igualmente delimitar zonas e/ou estradas pelas quais não queira passar. Grave 
e edite-as sempre que seja necessário. Pode tê-las ativadas ou desativadas, 
como preferir.

ecoRoute™ HD
Transforme o seu dispositivo compatível com nüvi® num autêntico 
computador de diagnóstico em tempo real com ecoRoute HD. Poderá ligá-lo 
ao centro de diagnóstico do seu veículo e o ecoRoute HD informará dos 
desempenhos e dos dados em pormenor, da temperatura ambiente, pressão 
do coletor de admissão e muito mais. O ecoRoute HD, para além de poupar 
tempo nos testes de diagnóstico do veículo, dá-lhe a possibilidade de 
poupar combustível aproveitando o sistema de diagnóstico para lhe indicar 
o consumo de combustível mais preciso. 

myTrends™ e TrafficTrends™
Os nossos últimos modelos integram avanços com o serviço TrafficTrends™, capaz de 
memorizar os percursos frequentes e que recomenda itinerários em função do historial de 
navegação e dos dados sobre o estado do trânsito, tendo em conta os diferentes momentos 
do dia e cada dia da semana. O myTrends™ tem também a capacidade de prever o itinerário 
do condutor baseado nos seus hábitos, tomando como referência os destinos armazenados 
em Favoritos. 
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Visite www.garmin.pt para
obter assistência e dados de contacto

Facebook Twitter YouTube Blog

A nossa página Web inclui informação sobre a nossa atual gama de produtos,
campanhas, descrições detalhadas de produtos, especificações técnicas,
imagens, software e atualizações de software. Temos igualmente uma vasta
secção de perguntas frequentes que respondem a muitas perguntas.

Entre e descubra-a!

Faça-se Fã!
Quer estar atualizado e conhecer todas as nossas novidades?
Junte-se às nossas redes sociais e conheça as nossas promoções!
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Escritórios 
e distribuidores na Europa
País: Empresa: Telefone:
Arménia Technoservis +374 99 63 99 86 
Áustria Garmin Austria +43 31 333 18140
República da
Bielorrússia

Indel ZAO +375 17 280 0912

Bélgica Garmin Belux +32 26725254
Bulgária GeoTrade +359 2 9804004
Croácia e Bósnia NAVIGO Sistem d.o.o +385 1 2334033
Chipre C.A Petrides +357 5564200
República Checa Picodas Prague Ltd +420 224511980
Dinamarca Garmin Denmark +45 48105050
Estónia Jakari +372 6398993
Finlândia Garmin Suomi +358 19 311001
França Garmin France +33 155178181
Geórgia GeoLand Ltd +995 32 921191
Alemanha Garmin Deutschland +49 01805427646880
Grécia Skordilis +30 2104181797
Hungria Navi-Gate KFT +36 18012830/1
Islândia Garmin Iceland +354 577 6000 
Itália Garmin Italia SpA +39 0236576411
Letónia Concors Ltd +371 6 7207 032
Lituânia Fedingas +37 052709808
Malta Medcomms Ltd +356 21 335521
Moldávia Tincom SRL +37 322449933
Holanda Sailtron +31 302 840851
Noruega Garmin Norwae +47 69233630
Polónia Excel +48 91 424 3805
Portugal Garmin Portugal +35 1214447460
Roménia Sheba Distribution SRL +40 17263513
Rússia Navicom +7 495 7866506
Eslováquia Conan s.r.o +421 41 7002900
Eslovénia Garmin Slovenia +386 4 27 92 500 
Espanha Garmin Iberia +34 933572608
Suécia Garmin Sweden +46 7744 52020
Suíça Bucher & Walt SA +41 32 7559500
Ucrânia Aeroscan Ltd +380 444571668
Ucrânia Navionika +380 44 554 2747
Reino Unido Garmin Europe +44 8708501242

Garmin Iberia, S.A.U.

Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro, 
08210 Barberà del Vallès Barcelona, España

Servicio Post-Venta y Servicio Técnico:                                                          
 (+34) 93 275 44 97                                                                
Fax: (+34) 934 294 484

Portugal : (+351) 214447460

www.garmin.pt
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