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Na Garmin proporcionamos produtos com tecnologia de última geração e realmente 

simples de utilizar. O poder da simplicidade representa a sofisticação feita simplicidade. O 

nosso objetivo é conseguir que as suas experiências na água, terra ou mar sejam divertidas, 

gratificantes e seguras. Com “O poder da simplicidade” será fácil beneficiar de todos os 

produtos da gama para mobilidade que lhe apresentamos neste catálogo.

O Poder da Simplicidade™
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Porquê escolher      
a Garmin?
Pensamos 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. Por isso criámos as interfaces 
mais intuitivas e inovadoras que existem. Por esta 
razão pode sempre confiar na Garmin para receber 
uma assistência excepcional de pessoal qualificado.

O nosso objetivo é liderar todos os mercados onde 
trabalhamos com produtos caracterizados por um 
design atrativo, qualidade superior e uma excelente 
relação qualidade-preço. Não nos conformamos 
com menos. E você deveria fazer o mesmo.
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A sede central internacional da Garmin está instalada em Olathe, Kansas (Estados Unidos).

A nossa filosofia dinâmica permitiu-nos passar de uma pequena 
empresa pioneira para nos transformar numa grande organização 
internacional que ganhou o respeito dos clientes, distribuidores e 
investidores.

Desde a sua fundação em 1989, a Garmin transformou-se no 
fabricante líder mundial de dispositivos e aplicações de navegação, 
comunicação e informação, muitos dos quais utilizam tecnologia 
GPS.

A Garmin concebe, desenvolve, fabrica e comercializa uma vasta 
gama de produtos de instalação fixa e sistemas portáteis fáceis de 

utilizar nos mercados de automóveis, mobilidade, fitness, outdoor, 
náutica e aviação em geral.

O modelo de negócio da empresa, baseado na «integração 
vertical», mantém a maioria dos seus processos internos, o que dá 
à Garmin mais controlo sobre os prazos, a qualidade e o serviço. Os 
produtos Garmin, com concepção ergonómica e fáceis de utilizar, 
têm desempenhos e designs inovadores e cobrem uma ampla 
variedade de aplicações e preços para satisfazer as necessidades de 
qualquer utilizador.

A Garmin tem mais de 9.200 empregados em 40 escritórios em 
todo o mundo.

Qualidade superior
Três palavras simples que descrevem os nossos produtos, a nossa empresa, a nossa cultura e o 
nosso futuro. Como fornecedor líder mundial em sistemas de navegação, estamos comprometidos 
em criar produtos superiores para automóveis, aviação, náutica, fitness e outdoor, que constituem 
uma parte essencial da vida dos nossos clientes.
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A Garmin é uma empresa internacional com escritórios na América do Norte, América do 
Sul, Europa, Ásia, África e Austrália. Nestes centros realizamos as diferentes etapas do 
desenvolvimento dos nossos produtos, desde a concepção inicial até ao envio das unidades 
prontas para comercialização. A nossa estrutura de negócio baseia-se na gestão interna de todos 
os processos de concepção, fabrico, armazenagem e comercialização. Este processo denomina-se 
integração vertical e permite à Garmin manter um elevado nível de qualidade e responder com 
rapidez a um mercado em constante mudança.

Integração vertical

Pessoal qualificado e com experiência.Um dos nossos centros próprios de
produção na Formosa.

Instalações modernas e avançadas.

Pioneiros em aviónica.

Parque de maquinaria com a mais 
recente tecnologia.

Os nossos produtos superam rigorosos
testes.

Para oferecer a máxima qualidade nos
ambientes mais duros.

Hangar aeronáutico da Garmin em 
Olathe, Kansas.

Criamos o futuro.
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Na nossa vasta gama de GPS para automóvel, telemóvel, mota e camião, irá encontrar a solução que está à procura para 
chegar ao seu destino com a última tecnologia, de forma fácil, clara e sem complicações.

Para automóvel – Série nüvi® 

Para camião – Série de- z l™

Para mota – Série zu- mo® 

Aplicações para telemóvel

Na estrada
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Legenda ícones

MP3-MP4

Função “Encontra o meu 
carro”

Planeamento 
itinerários

Tráfego Receptor TDT

Ecrã 4,3” Ecrã 5” Ecrã 7” Mapas Espanha Mapas
Transatlânticos

Mapas 3D DVB TV ecoRoute™ TVPontos de Interesse

Text-to-Speech

Mapas Europeus

Smartphonelink Software para camião Navegação real 
por voz

Digital Video
Broadcasting

Acelerômetro

Ecrã multitáctil Câmara opcional Próximos locais

Glossário Automóvel
Facilidade de uso
O seu destino em apenas 3 simples passos.

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

Apresentação
O designmais fino, compacto e leve do mercado.

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

Ranhura para cartão
As ranhuras para micro SD 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 actualiza 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 o próximo circuito.

1,2,3

3cm

4 hs
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* Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, sempre e quando que a Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continue a receber 
dados de mapas de um terceiro fornecedor, o que ocorrer primeiro. 
** A “vida útil” de um recetor de tráfego equivale ao período durante o qual o recetor tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar os dados de tráfego atuais e pode funcionar segundo o previsto sem 
reparações importantes.
A marca e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença.
*** A Garmin considera que o GPS foi  utilizado a partir do momento em que o aparelho determinou uma posição fixa e que foi registada uma velocidade de deslocação (mínimo 20km/h).

Próximos locais
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.

Indicador de via óptima e visão de cruzamentos Photo Real
Com o Photo Real Junction View poderá ver que direcção deve tomar num 
cruzamento complicado, com uma fotografia real dos seus arredores, para além 
de que o indicador de via óptima lhe permitirá saber por qual via circular com 
base no próximo movimento que for realizar.

Bluetooth®

Em todas as gamas nüvi da Garmin, 
dispõe de modelos com tecnologia 
Bluetooth® 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.

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-as e edite-as sempre que seja 
necessário. Pode tê-las ativadas ou 
desativadas, como preferir.

Atualizações de mapas gratuitos para toda a vida*
Escolha qualquer modelo da gama nüvi LM e obterá todas as 
atualizações dos mapas GRATUITOS 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 
tráfego gratuitas durante a vida útil** do seu GPS.

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

Extras
Última tecnologia, Garmin Lock™, tradutor, calculadora… e 
muito mais!

Radares 
Graças ao serviço de radares Cyclops™, todos os navegadores 
GPS nüvi® da Garmin incluem alertas de radares fixos, de 
possíveis localizações 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
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A marca e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença.

Suporte fixação e ventosa
Todas as caixas de GPS nüvi® da Garmin, incluem o suporte de fixação e o suporte de ventosa para o seu carro. Além do disco 
adesivo para o poder fixar de forma mais cómoda e segura no painel do seu carro.

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 eoRoute 
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 tráfego, 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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Série  nüvi®
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Série nüvi® 

Gama de introdução, a melhor qualidade ao melhor preço
nüvi® 42 I 52

Ecrã 4.3” Ecrã 5” Mapas
Espanha

Mapas
Europeus

Assistência 
de vias

Locais de
interesse

Visão de
cruzamentos

Radares Text-to-speechPlaneamento 
de itinerários

  Navegação inteligente em ecrã de 4,3” - nüvi® 42.
  Navegação inteligente em ecrã de 5”- nüvi® 52.
  Ranhura de cartão micro SD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de vias.
  Visor de cruzamentos (junction view).
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.

Modelos Disponíveis

• nüvi® 42IB Cartografia da Península Ibérica

• nüvi® 42EU Cartografia da Europa Ocidental

• nüvi® 52IB Cartografia da Península Ibérica

• nüvi® 52EU Cartografia da Europa Ocidental

Essencial
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Série nüvi®

LM LMT

Ecrã 4,3” Mapas 
Espanha

Mapas
Europeus

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de Vias

Activação
por voz

Visão de
cruzamentos

Carril ativoPontos de 
Interesse

Planeamento 
itinerários

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfego

Smartphonelink LM Próximos 
locais

Traffic TrendsLMT

* Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, quando e sempre que a Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continuar a 
receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, conforme 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
** Os dados de tráfego serão vitalícios durante toda a vida do GPS Garmin ou enquanto Garmin receber os dados de tráfego do seu fornecedor de trânsito. Os conteúdos de trânsito não estão 
disponíveis em todas as áreas. Consulte as áreas de cobertura de trânsito. 
A marca e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença.

Modelos Disponíveis

• nüvi® 2447LM Cartografia da Europa Ocidental + Mapas gratuitos*

• nüvi® 2467LM Cartografia da Europa completa + Bluetooth® +  Mapas 
gratuitos*

• nüvi® 2497LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + 
Reconhecimento de voz + Informação de tráfego 
gratuita** + Mapas gratuitos*

Avançado

Gama média, desfrute de um ambiente mais real, com mapas gratuitos para toda a vida*!
nüvi® 2447LM I 2467LM I 2497LMT

  Navegação inteligente em ecrã de 4,3” 
  Ranhura de cartão micro SD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de carris ativos com instruções por voz.
  Reconhecimento de voz em nüvi® 2497LMT.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View e Bird’s Eye).
  Bluetooth® em nüvi® 2467LM e 2497LMT.
  Próximos locais. A função próximos locais faculta a informação dos  

   serviços próximos (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc).
  Atualizações de mapas gratuitas para toda a vida* em nüvi® 2447LM,  

   2467LM, 2497LMT.
  Informação do tráfego 3D gratuita para toda a vida** em nüvi®     

   2497LMT.
  Alertas de tráfego por voz em nüvi® 2497LMT.
  Real DirectionsTM
  Traffic Trends.
  Smartphone Link em nüvi® 2467LM e 2497LMT.
  Compatível com ecoRoute HD
  Compatível com FMI.
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?   
  Planificador de itinerários.
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LM LMT

Ecrã 5” Mapas 
Espanha

Mapas
Europeus

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de Vias

Activação
por voz

Visão de
cruzamentos

Carril ativoPontos de 
Interesse

Planeamento 
itinerários

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfego

Smartphonelink LM Próximos 
locais

Traffic TrendsLMT

* Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, quando e sempre que a Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continue 
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
** Os dados de tráfego serão vitalícios durante toda a vida do GPS Garmin ou enquanto Garmin receber os dados de tráfego do seu fornecedor de trânsito. Os conteúdos de trânsito não estão 
disponíveis em todas as áreas. Consulte as áreas de cobertura de trânsito.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

Modelos Disponíveis

• nüvi® 2547LM Cartografia da Europa Ocidental + Mapas gratuitos*

• nüvi® 2567LM Cartografia da Europa Ocidental + Bluetooth® + Mapas 
gratis*

• nüvi® 2597LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + 
Reconhecimento de voz + Informação de tráfego 
gratuita** + Mapas gratuitos*  

Série nüvi® 
Avançado

Gama média, com ecrã de 5”e ambiente mais real
nüvi® 2547LM I 2567LM I 2597LMT

  Navegação inteligente em ecrã de 5” 
  Ranhura de cartão micro SD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de carris ativos com instruções por voz.
  Reconhecimento de voz em nüvi® 2497LMT.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View & Bird’s Eye).
  Bluetooth® em nüvi® 2567LM e 2597LMT.
  Próximos locais. A função próximos locais faculta a informação dos  

   serviços próximos (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc).
  Atualizações de mapas gratuitos para toda a vida* em nüvi®     

   2547LM, 2567LM, 2597LMT.
  Informação do tráfego 3D gratuita para toda a vida** em nüvi®    

   2597LMT.
  Alertas de tráfego por voz em nüvi® 2597LMT.
  Real DirectionsTM
  Traffic Trends.
  Smartphone Link em nüvi® 2567LM e 2597LMT.
  Compatível com ecoRoute HD
  Compatível com FMI.
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?
  Planificador de itinerários.
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LMT

Carril ativo Planeamento 
itinerários

Radares Text-to-Speech Alertas 
Tráfego

Smartphonelink Próximos 
locais

Traffic TrendsLMT

Ecrã 7” Mapas 
Espanha

Mapas
Europeus

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de Vias

Activação
por voz

Visão de
cruzamentos

Pontos de 
Interesse

* Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, quando e sempre que a Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continue 
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
** Os dados de tráfego serão vitalícios durante toda a vida do GPS Garmin ou enquanto Garmin receber os dados de tráfego do seu fornecedor de trânsito. Os conteúdos de trânsito não estão 
disponíveis em todas as áreas. Consulte as áreas de cobertura de trânsito. 
A marca e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença. 

Modelos Disponíveis

• nüvi® 2797LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + 
Reconhecimento de voz + Mapas gratuitos* + Informação 
de tráfego gratuita**

Série nüvi® 
Premium

Gama alta, ecrã de 7”e mapas gratuitos para toda a vida!
nüvi® 2797LMT

 Navegação inteligente em ecrã de 7” 
 Ranhura de cartão micro SD.
 Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
 Indicação de carris ativos com instruções por voz.
 Reconhecimento de voz.
 Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View e Bird’s Eye).
 Bluetooth®.
 Próximos locais. A função próximos locais faculta a informação dos  

  serviços próximos (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc).
 Atualizações de mapas gratuitos para toda a vida*.  
 Informação do tráfego 3D gratuita para toda a vida*.
 Alertas de tráfego por voz.
 Real DirectionsTM
 Traffic Trends.
 Smartphone Link.
 Compatível com ecoRoute HD
 Compatível com FMI.
 Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
 Função Onde estou?
 Planificador de itinerários.
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LMT

Ecrã 5” Bluetooth® ecoRoute™Mapas
Europeus

Asistencia de 
Carriles

Activação
por voz

Pontos de 
Interesse

Visão de
cruzamentos

Planeamento 
itinerários

Carril ativo

Radares Text-to-Speech Alertas 
Tráfego

Mapas 3D AcelerometroPróximos 
locais

Smartphonelink Traffic TrendsLMT

* Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, quando e sempre que a Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continuar a 
receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, conforme 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
** Os dados de tráfego serão vitalícios durante toda a vida do GPS Garmin ou enquanto Garmin receber os dados de tráfego do seu fornecedor de trânsito. Os conteúdos de trânsito não estão 
disponíveis em todas as áreas. Consulte as áreas de cobertura de trânsito.
A marca e o logotipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença.

Gama alta, design premiado e com mapas gratuitos para toda a vida!
nüvi® 3597LMT

Modelos Disponíveis

• nüvi® 3597LMT Cartografia da Europa + Bluetooth® + Reconhecimento 
de voz + Acelerómetro + 3D + Mapas gratuitos* + 
Informação de tráfego gratuita** 

Série nüvi®
Premium

 Navegação inteligente em ecrã multitáctil de vidro de 5”
 Ranhura de cartão micro SD.
 Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
 Indicação de carris ativos com instruções por voz.
 Reconhecimento de voz.
 Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View e Bird’s Eye).
 Bluetooth®.
 Próximos locais. A função próximos locais faculta a informação dos  

  serviços próximos (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc).
 Atualizações de mapas gratuitas para toda a vida *.  
 Informação do tráfego 3D gratuita para toda a vida*.
 Alertas de tráfego por voz
 Real DirectionsTM

 Traffic Trends.
 Smartphone Link.
 Compatível com ecoRoute HD
 Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
 Função Onde estou?
 Planificador de itinerários.
 Terreno e edifícios em 3D.
 Acelerómetro.
 Zoom-in e Zoom-out.

Prémio de Design 
Reddot Design 

Award
(mention winner 

2013)
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Série  de- zl™
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LMT

Ecrã 5” Ecrã 7” Mapas 
Europeos

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de Vias

Activação
por voz

Visão de
cruzamentos

Pontos de 
Interesse

Planeamento 
itinerários

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfego

Cámara 
opcional

Smartphonelink LMT Traffic 
Trends

Software para 
camión

* Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, quando e sempre que a Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continuar a 
receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, conformeo 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
** Os dados de tráfego serão vitalícios durante toda a vida do GPS Garmin ou enquanto Garmin receber os dados de tráfego do seu fornecedor de trânsito. Os conteúdos de trânsito não estão 
disponíveis em todas as áreas. Consulte as áreas de cobertura de trânsito..
A marca e o logótipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença.

Série de- zl™

O GPS para os transportadores
dezl™ 560LMT I 760LMT
 Navegação inteligente em ecrã de 5” em dezl™ 560LMT.
 Navegação inteligente em ecrã de 7” em dezl™ 760LMT.  
 Ranhura de cartão micro SD.
 Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.  
 Indicação de vias.
 Indicação de vias ativas com instruções por voz em dezl™ 760LMT.
 Reconhecimento de voz em dézl™ 760LMT.
 Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View) em dézl™ 560LMT.
 Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View & Bird’s Eye) em dézl™ 760LMT.
 Bluetooth®.
 Atualizações de mapas gratuitas para toda a vida*. 
 Informação do tráfego 3D gratuita para toda a vida**.
 Alertas de tráfego por voz em dezl™ 760LMT.
 Smartphone Link em dézl™ 760LMT.
 Compatível com ecoRoute.
 Compatível com FMI.
 Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
 Função Onde estou?
 Planificador de itinerários.
 Entrada de vídeo.
 Câmara traseira opcional.
 Grande suporte anti-vibrações.
 Configurador do tipo de camião; altura, largura, comprimento, peso,                  
  materiais perigosos.
 Restrições para camião na estrada.   
 Pontos de interesse para camião.

Modelos Disponíveis

• de-  z l™ 560LMT Cartografia de Europa completa + Bluetooth® + Informação 
de tráfego gratuita** + Mapas gratuitos*  

• de-  z l™ 760LMT Cartografia de Europa completa + Bluetooth® + 
Reconhecimento de voz + Mapas gratuito* + Informação de 
tráfego gratuita** 

Premium
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Serie  zu- mo®
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LM

Ecrã 4,3” Bluetooth® ecoRoute™Mapas 
Europeos

MP3-MP4 Asistencia de 
Carriles

Pontos de 
Interesse

Visión de 
cruces

Planeamento 
itinerários

Radares Text-to-Speech

Mapas 3D

LM Traffic Trends

Série zu- mo®

Gama alta, para motoristas
zumo® 340LM I 350LM I 390LM

 Navegação inteligente em ecrã de 4,3” .

 Ranhura de cartão micro SD.

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

 Indicação de vias.

 Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View).

 Bluetooth® para capacete e telefone em zu-  mo® 390LM.

 Bluetooth® para capacete em zu-  mo® 340LM e 350LM.

 Atualizações de mapas gratuitas para toda a vida*

 Compatível com cabo TMC para a recepção da informação do tráfego.

 Traffic Trends

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

 Função Onde estou?

 Planificador de itinerários.

 Manuseável com luvas.

 Compatível com cartografia topo (Rutas).

 Poder visualizar e partilhar um track em zu-  mo® 390LM.

 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.

Modelos Disponíveis

• zu-  mo® 340LM Cartografia de Europa occidental + Bluetooth® + Mapas 
gratuito*

• zu-  mo® 350LM Cartografia de Europa completa + Bluetooth® + Mapas 
gratuito*

• zu-  mo® 390LM Cartografia de Europa + Bluetooth® + MP3 + 
Compatibilidad TPMS + Mapas gratuito*

Premium

* Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, quando e sempre que a Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continuar a 
receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, conformeo 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
** Os dados de tráfego estarão disponíveis enquanto Garmin receber os dados de tráfego do seu fornecedor de trânsito. Os conteúdos de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Consulte as 
áreas de cobertura de trânsito.
A marca e o logótipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença.
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Localize o que mais gosta
GTU™ 10 Tracker

 Localizador que combina um GPS de alta sensibilidade com um  
serviço de rastreio baseado na Web, ideal para vigiar pessoas, 
mascotes de tamanho médio, veículos e objetos de valor.

 Pequeno, leve e resistente à água (segundo a norma IPX7).
 1 ano de rastreio standard incluído.
 Configura até 10 geofences e recebe uma notificação por 
mensagem de texto ou correio eletrónico ao entrar ou sair dele.

 Possibilidade de visualizar a posição do dispositivo em myGarmin 
ou através da aplicação para Smartphone (Iphone ou Android). 
Opção para controlar múltiplos dispositivos.

 Configuração personalizável do dispositivo, incluídas as 
notificações de bateria descarregada/desligada.

 Subscrição de rastreio standard. Até 10 pontos do historial de 
rastreio em 24 horas.

 Subscrição de rastreio deluxe. Até 20.000 pontos do historial de 
rastreio em 7 dias.

 Sem contratos, nem taxas de ativação.

GTU™ 10

Icones
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G
TU Tracker

N
a estrada

nüvi
zu -  m

o
Cartografia

M
apas G

ratuitos



21

Cartografia Garmin

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

Os navegadores GPS da Garmin contam com a Cartografia Navteq®, fornecedor mundial líder de mapas digitais e outros 
conteúdos para sistemas de navegação. Com uma cobertura de 83 países e regiões. 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 selecionar a melhor via para circular no próximo circuito.

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™.

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, auto-estradas 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 Espanha ou Europa 
através de qualquer distribuidor oficial da Garmin, em formato micro 
SD 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.es.

nüMaps Onetime™ .  Atualização individual do seu GPS

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 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.es.

nüMaps Lifetime™  . Atualizações trimestrais para toda a vida

* A “vida útil” de um receptor de tráfego equivale ao período durante o qual o recetor tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar os dados de tráfego atuais e pode funcionar segundo o 
previsto sem reparações importantes.
** As atualizações Lifetime™ permitirão obter cobertura completa europeia, indistintamente da cobertura original do equipamento. 
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Escolha qualquer modelo da gama Garmin® nüvi® LM/LMT e obterá 
todas as atualizações dos mapas GRÁTIS 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 tráfego** 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 de mapas grátis 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.

Mapas e tráfego grátis durante a vida 
útil* do seu GPS

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

* A “vida útil” de um recetor de tráfego equivale ao período durante o qual o recetor tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar os dados de tráfego atuais e pode funcionar segundo o 
previsto sem reparações importantes. .
** Os dados de tráfego serão vitalícios durante toda a vida do GPS Garmin ou enquanto Garmin receber os dados de tráfego do seu fornecedor de trânsito. Os conteúdos de trânsito não estão disponí-
veis em todas as áreas. Consulte as áreas de cobertura de trânsito..
*** 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 
continue 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
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Fotografia Peça Número EAN Descrição n42 n52 n24x7 n25x7 n27xx n35x7 d560 d760 z340 z350 z390

Suportes

010-11983-00 753759998875 Suporte 42/52/24x7/25x7 • • • •

010-11762-00 753759989552
Braço ventosa + suporte nüvi 

2585TV

010-11983-01 753759998882 Suporte magnético •

010-11932-00 753759995034 Braço + suporte ventosa 7” • •

010-11932-01 753759996277 Braço + suporte 7" (no braço) • •

010-11932-02 753759998264 Suporte aparafusado • •

010-11843-00 753759989613 Suporte de moto zumo 3X0 • • •

010-11843-02 753759989637
Suporte ventosa + braço 

zumo 3X0 • • •

010-11633-00 753759975739
Suporte ventosa + braço dezl 

560LMT •

010-11270-02 753759094034
Suporte ventosa + braço zumo 

660LM

010-11270-04 753759094058
Unidade de montagem  zumo 

660LM

Suportes - extras

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

010-10747-02 753759057862
Suporte de painel adesivo 

Série nüvi • • • • • • • • • • •

010-11952-00 753759003548 Suporte de saída A/A carro • • • • •

010-10908-00 753759067304
Suporte antideslizante série 

nüvi/zumo • • • • • • • • • • •

010-11280-00 753759085704 Suporte de painel  nüvi • • • • • • • • •

Acessórios Essencial Avançado Premium
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Fotografia Peça Número EAN Descrição n42 n52 n24x7 n25x7 n27xx n35x7 d560 d760 z340 z350 z390

Suportes - extras (cont.)

010-10646-01 753759050795 Conjunto de 2 discos adesivos • • • • • • • • • • •

010-10962-00 753759068417 Peça de fixação zumo • • •

010-11270-03 753759094041 Suporte + cabo moto zumo  660

Bolsas

010-11577-01 753759968489 Bolsa série nüvi 5" • • • •

010-11305-01 753759094331 Bolsa 3,5” 4,3” • •

010-11793-00 753759981617 Bolsa universal 5” • • •

010-11792-00 753759981600 Bolsa 4,3" • •

010-11761-01 753759989538 Bolsa nüvi 2585TV

010-11835-00 753759988920 Saco de viagem nüvi • • • • • • • • •

010-11917-00 753759995027 Bolsa 7" • •

010-11270-00 753759085483 Bolsa 4,3" zumo • • •

Outros

010-11685-00 753759975371
Kit de viagem: bolsa 5”,

micro/mini USB, adaptador AC • • • •

010-11305-05 753759980290 Kit de viagem nüvi 3,5” e 4,3” • •

010-11269-01 753759084844 Nümaps Lifetime City Navigator • • • • • • • • • • •

010-11837-00 753759989880 GDR20, câmara nüvi 2585TV

Acessórios Essencial Avançado Premium
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Fotografia Peça Número EAN Descrição n42 n52 n24x7 n25x7 n27xx n35x7 d560 d760 z340 z350 z390

Outros (cont)

010-11843-03 753759989644 Kit de cobertura de borracha • • •

010-11143-00 753759081492 Bateria de iões-lítio zumo

010-11143-01 753759081508 Conjunto bateria carregador • • • • • • • • • •

Suportes

010-11838-00 753759989392 Carregador de isqueiro mini USB • • • • • • • • • • •

010-00896-18 753759102890
GTM 35, Europa, recetor de
tráfego premium + isqueiro • • • • • • • • •

010-11478-05 753759103729
Carregador 220V com entrada 
USB (todos os equipamentos) • • • • • • • • • • •

010-10723-01 753759052973 Cabo Mini USB • • • • • • • • • •

010-11478-01 753759101985 Cabo Micro USB •

010-11761-02 753759989545 Antenas exteriores nüvi 2585TV

010-11843-01 753759989620
Cabo de alimentação para 

moto • • •

010-11541-00 753759103644
Cabo de vídeo para dezl

560LMT •

010-00566-00 753759061104 GTM 21

010-10804-00 753759060336 Micro externo zumo 660LM

010-10702-00 753759053086 GA 25MCX Antena

010-10052-05 753759023027 GA27C Antena

Acessórios Essencial Avançado Premium
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Fotografia Peça Número EAN Descrição

iPhone 

010-11959-00 753759998561 iPhone 5 CarKit

 010-10962-00 753759068417 Peça de fixação zumo

010-11960-00 753759998578 iPhone 5 Carkit (apenas a base)

010-11856-00 753759990183 iPhone 4/4S CarKit

Samsung Galaxy SII

010-11857-00 753759990190 Samsung Galaxy SII Car Mount (Design Holder + Samsung Galaxy SII Jacket)

Accesorios Smartphone
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Dimensões unidad. Altura x Largura x Profundidade 
em mm

126 x 78 x 19 mm 139 x 86 x 20 mm 122.3 x 75.9 x 19.1 122.3 x 75.9 x 19.1 122.3 x 75.9 x 19.1 137,7 x 83,4 x 19,1 137,7 x 83,4 x 19,1

Tamanho do ecrã Altura x Largura em mm 4,3" (10.92 cm) 5,0" (12.7 cm) 4,3" (10.92 cm) 4,3" (10.92 cm) 4,3" (10.92 cm) 5,0" (12.7 cm) 5,0" (12.7 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 WVGA 480 x 272

Peso em gramas 149g 180g 155g 155g 155g 188g 188g

Autonomia 2,5 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Ranhura microSD • • • • • • •

Tomada de auriculares / Saída de linha de áudio

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

Outra ligação

M
ap

a

Cartografia pré-instalada Península Ibérica / Europa Península Ibérica / Europa Europa Oc. Europa Oc. Europa completa Europa Oc. Europa Oc.

Inclui mapas grátis para toda a vida  • • • • •

nüMaps Guarantee 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias

Pr
es

ta
cio

ne
s

Life Traffic 3D (tráfego premium) •

TMCinformação de tráfego •

Visor de cruzamentos photoReal™ junction view • • • • •

Visor de cruzamentos genérico  (Junction View) • • • • • • •

Visor de cruzamentos Bird’s Eye junction view • • • • •

Navegação real • • • • • 

TEXT to Speech, indica as ruas pelo seu nome • • • • • • •

Reconhecimento de voz •

Indicador de carril • • • • • • •

Indicador de trilho ativo • • • • •

Indicador de carril ativo com instruções por voz • • • • •

Radares • • • • • • •

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

Bluetooth® • • •

Bluetooth® SmartphoneLink • • •

Alertas de tráfego por voz •

Edifícios em 3D

Terreno em 3D

ecoRoute™ • • • • •

Compatível com ecoRoute™ HD • • • • •

trafficTrends™, cálculo de itinerário baseado no 
historial

• • • • •

Compatível com FMI • • • • •

Acelerómetro (horizontal/vertical)

Busca de coordenadas • • • • • • •

Próximos locais • • • • •

Função Onde estou? • • • • • • •

Relógio mundial

Calculadora

Conversor de unidades

Conversor de moedas

Reprodutor audível

DVB-T Digital TV

MP3 

Es
pe
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Pontos de interesse para camião

Evitar zona medioambiental

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

Perfil veículo recreativo 

Perfil automóvel 

Alertas de bordo e restrições de cidades específícas

Es
pe

ci
fíc

o 
M

ot
o

Historial de serviço

Track back

Bússola

Resistente à água IPX 7 • • • • • • •

Compatível com cartografia Topo (Rutas)* 

nüvi 42 nüvi 52 nüvi 2447LM nüvi 2467LM nüvi 2497LMT nüvi 2547LM nüvi 2567LM

010-01114-11 IB 010-
01114-14 EU

010-01115-11 IB 010-
01115-13 EU  

010-01124-12 010-01124-28 010-01124-33 010-01123-12 010-01123-27Quadro Comparativo

* Para mais informação referente a cartografia topo, consulta ficha do producto em www.garmin.es
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Dimensões unidad. Altura x Largura x Profundidade 
em mm

137,7 x 83,4 x 19,1 187 x 113,3 x 23,15 138 x 77 x 13 137 x 83 x 15 187 x 113,3 x 23,15 130 x 94 x 30 131 x 94 x 30 131 x 94 x 30

Tamanho do ecrã Altura x Largura em mm 5,0" (12.7 cm) 7,0" (17,8 cm) 5,0" (12.7 cm) 5,0" (12,7 cm) 7,0" (17,8 cm) 4,3" (10,9 cm) 4,3" (10,9 cm) 4,3" (10,9 cm)

Resolução do ecrã WVGA 480 x 272 WQVGA 800x480 WQVGA 800x480
WQVGA         480 

x 272
WQVGA 800x480

WQVGA         480 
x 272

WQVGA         480 
x 272

WQVGA         480 
x 272

Peso em gramas 188g 352 g 192 g 192 g 352 g 270 g 270 g 270 g

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

Ranhura microSD • • • • • • • •

Tomada de auriculares / Saída de linha de áudio • • •

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

Outra ligação Video in / Audio out Video in / Audio out

M
ap

a

Cartografia pré-instalada Europa completa Europa completa Europa completa Europa completa Europa completa Europa Oc. Europa completa Europa completa

Inclui mapas grátis para toda a vida  • • • • • • • •

nüMaps Guarantee 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias

Pr
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Life Traffic 3D (tráfego premium) • • • • •

TMCinformação de tráfego • • • • • • • •

Visor de cruzamentos photoReal™ junction view • • • • • • •

Visor de cruzamentos genérico  (Junction View) • • • • • • • •

Visor de cruzamentos Bird’s Eye junction view • • • •

Navegação real • • •

TEXT to Speech, indica as ruas pelo seu nome • • • • • • • •

Reconhecimento de voz • • • •

Indicador de carril • • • • • • • •

Indicador de trilho ativo • • • •

Indicador de carril ativo com instruções por voz • • •

Radares • • • • • • • •

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

Bluetooth® • • • • • no capacete no capacete
no capacete e 

telefone

Bluetooth® SmartphoneLink • • • •

Alertas de tráfego por voz • • • •

Edifícios em 3D •

Terreno em 3D •

ecoRoute™ • • •
Apenas em perfil

automóvel
Apenas em perfil

automóvel

Compatível com ecoRoute™ HD • • •

trafficTrends™, cálculo de itinerário baseado no 
historial

• • • • • •

Compatível com FMI • • • • •

Acelerómetro (horizontal/vertical) •

Busca de coordenadas • • • • • • • •

Próximos locais • • •

Função Onde estou? • • • • • • • •

Relógio mundial • • • •

Calculadora • • • •

Conversor de unidades • • • •

Conversor de moedas • • • •

Reprodutor audível

DVB-T Digital TV

MP3 
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Pontos de interesse para camião • •

Evitar zona medioambiental •

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

• •

Perfil veículo recreativo • •

Perfil automóvel • • • • •

Alertas de bordo e restrições de cidades específícas •
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Historial de serviço • • •

Track back • • •

Bússola • • •

Resistente à água IPX 7 • • • • • • • • 

Compatível com Topografia • • •

nüvi 2597LMT nüvi 2797LMT nüvi 3597LMT dezl 560LMT dezl 760LMT zumo 340LM zumo 350LM zumo 390LM

010-01123-33 010-01061-15 010-01118-11 010-00897-12 010-01062-10 010-01043-06 010-01043-01 010-01186-01
Quadro Comparativo
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Visita www.garmin.es para
obter assistência e dados de contacto
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!

Facebook Twitter YouTube Blog
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Escritórios 
e distribuidores na Europa

Garmin Iberia, S.A.U.

Riera Montalegre, 50
08916 Badalona
Barcelona - España

Tel.(+351) 214447460
Fax: (+351) 214447469
Email: garmin.pt@garmin.com

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
Países Baixos Sailtron +31 302 840851
Noruega Garmin Norway +47 69233630
Polónia Excel +48 91 424 3805
Portugal Garmin Iberia +351 214447460
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
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Líder mundial em navegação por satélite

w w w.garmin.p t
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