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Se tem carro, camião, caravana, autocaravana, ou 
mota, a Garmin tem um GPS para si 

 

 
 
 
• Para cada gosto, utilização e carteira, a Garmin desenvolveu uma gama de 
equipamentos de navegação GPS específica que respeita as necessidades 
sentidas por condutores dos mais diversos meios de transporte 
 
• Com a melhor relação preço/qualidade, são GPS que reúnem as mais avançadas 
funcionalidades e características, para oferecer mais prazer de condução, seja 
em trabalho como em lazer 
 
 
Lisboa, 3 de junho de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, sugere um 
equipamento de navegação GPS para cada utilização: Automóvel, Camião, Caravana ou 
Autocaravana e Mota. A Garmin apresenta o seu portfólio de equipamentos de navegação 
desenvolvidos tendo em conta as reais necessidades dos condutores dos diferentes meios de 
transporte, para usos mais ou menos intensivos, em trabalho e em lazer. 
 
 
“A Garmin preocupa-se em desenvolver gamas para responder a necessidades 
específicas dos seus vários utilizadores, desde os que fazem da sua vida uma viagem 
em trabalho como outros que adoram viajar em lazer. Com a Garmin, os condutores dos 
mais diversos meios de transporte sabem que podem contar com os equipamentos de 
navegação GPS mais avançados com uma excelente relação preço/qualidade e com 
avançadas funcionalidades” disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing da Garmin Ibéria.  
 
 
Se nasceu para ser selvagem ou se simplesmente não é dos que gosta de ficar parado 
no trânsito e a mota é o seu transporte favorito... 
 
A gama zūmo® reúne as mais avançadas funcionalidades e características para os utilizadores 
mais exigentes. São GPS muito inovadores robustos e elegantes desenvolvidos para oferecer 
ainda mais facilidade de condução, juntando o melhor dos dois mundos para quem conduz 
veículos de duas rodas e pretende aproveitar ao máximo a viagem: Funcionalidades de topo 
com sistemas de entretenimento. De destacar, entre os vários modelos, o equipamento 
Premium zūmo® 590LM que reúne as mais avançadas funcionalidades dos dispositivos GPS 
para o setor auto da Garmin, tais como Garmin Real Directions™ com Garmin Real Voice™, 
compatibilidade com monitorização de pressão de pneus, registo do historial de serviços que 
apresenta os dados relativos a quilómetros, mudança de óleo, entre outros. E adiciona outras 
especificidades técnicas que o transformam no companheiro ideal para veículos de duas rodas, 
entre elas um ecrã tátil de 5” de dupla orientação que oferece uma visualização mais ampla, 
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tecnologia Bluetooth® e leitor de MP3 compatível com iPod® e iPhone®. Mais informações em 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/cOnTheRoad-cMotorcycles-p1.html?locale=pt_PT 
 
 
Se o seu transporte é o automóvel... 
A Garmin propõe-lhe a gama de equipamentos de navegação por GPS nüvi com uma vasta 
gama de modelos muito completos desde a Série Essencial, passando pela Série Avançada 
(modelos que já incluem Bluetooth) até aos modelos Premium com câmara integrada como é o 
caso do novo nüviCam™. Este modelo Premium de 6 polegadas segue a mesma linha de 
equipamentos GPS de navegação automóvel da Garmin, mas com a diferença de que também 
grava tudo o que acontece na frente do automóvel, ao integrar uma câmara. A câmara funciona 
como uma verdadeira testemunha ocular que grava qualquer acidente ou incidente que o 
condutor possa ter registando o local e hora exatos. O nüviCam™ é um dos equipamentos de 
navegação mais completos a estar presente nas estradas nacionais, oferecendo o último grito 
em tecnologia no que diz respeito a funcionalidades de navegação. Alguns exemplos destas 
funcionalidades premium são o Alerta Colisão Dianteira que avisa os motoristas se estão a 
respeitar a distância de segurança do condutor da frente; o Alerta de Saída da Faixa que está 
visível no ecrã e emite um som específico se o condutor se desviar da sua faixa de rodagem 
com ou sem carros em sentido contrário; e o Garmin Real Vision™  que facilita a visualização 
do local de destino final, exibindo imagens reais captadas pela câmara com uma seta brilhante 
a indicar o local exato do destino final. Também compatível com a aplicação móvel gratuita 
Smartphone Link, esta possibilita a ligação do nüviCam™ com smartphones iPhone® ou 
Android™ compatíveis, oferece informações de serviços em tempo real (meteorologia, trânsito, 
radares...), como o Garmin LIVE Traffic. O condutor poderá inclusive emparelhar o nüviCam™ 
com uma Câmara de Marcha Atrás sem fios da Garmin (vendida separadamente) para ter a 
informação visual da traseira do veículo quando fizer marcha atrás.  
 
Mais informações e preços recomendados de venda ao público: 
Série nüvi® Essencial - https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/n%C3%BCvi%20Essential/na-
estrada/auto/cOnTheRoad-cAutomotive-bBRAND467-p1.html 
 
Série nüvi® Avançada - https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/n%C3%BCvi%20Advanced/na-
estrada/auto/cOnTheRoad-cAutomotive-bBRAND466-p1.html 
 
Série nüvi® Premium - https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/n%C3%BCvi%20Premium/na-
estrada/auto/cOnTheRoad-cAutomotive-bBRAND465-p1.html 
 
 
Se prefere as caravanas ou autocaravanas 
O Camper 760LMT-D é o ideal para si. Possui um ecrã tátil de 7 polegadas que otimiza a 
condução, apresentando de forma bem visível as informações do GPS e mapas avançados e 
detalhados de toda a Europa. As funcionalidades avançadas como Rotas Personalizadas e 
Diretórios Específicos, Assistente de faixa ativa, Garmin Real Directions com Garmin Real 
Voice, Planeamento e Partilha de viagens em campismo, Atualização de mapas e trânsito 
vitalícias e compatível com câmaras de marcha atrás sem fios da Garmin (adquirida à parte), 
entre outras, transformam este GPS num must have para viagens mais seguras, confortáveis e 
animadas porque as férias exigem isso mesmo: descontração. Compatível com Smartphone 
Link para aceder ao radar meteorológico e a outros serviços em tempo real. 
Mais informações em https://buy.garmin.com/en-GB/GB/on-the-road/camper/cOnTheRoad-
c518-p1.html. 
 

 
Os melhores amigos dos camionistas 
A Garmin reúne um conjunto de equipamentos GPS com funcionalidades e características 
avançadas que tornam a condução de motoristas de longo curso mais confortável e segura.  
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De entre as vantagens de ter um GPS adequado às necessidades de viagens de longo curso, o 
conjunto de características e funcionalidades da gama dēzl™, que apresenta equipamentos 
que definem rotas especificas para as dimensões do camião, é vasto: ecrã tátil de alta 
resolução, orientações ativas de mudança de faixa, atualizações de mapas e trânsito vitalícias. 
De entre o portfólio há que destacar os novos modelos dēzl™ 770LMT e dēzl™ 570LMT que 
exibem um generoso ecrã de 7 e 5 polegadas (respetivamente) para uma experiencia de 
utilização facilitada dentro da cabina do camião. São ainda compatíveis com a aplicação 
Smartphone Link que permite uma partilha de informações entre o dēzl™ e o smartphone do 
utilizador como localizações guardadas, informações de trânsito e radares. Permite ainda obter 
informações sobre meteorologia, utilizando o plano de dados móveis do smartphone. 
Equipados com Bluetooth® com microfone e altifalante, ao emparelhar com o smartphone, 
permite falar em modo mãos livres a partir do dēzl™ enquanto o utilizador se mantém atento à 
estrada. Mais informações sobre a gama dēzl™ em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-
estrada/camiao/cOnTheRoad-cTrucking-p1.html. 
 
 
Há mais de 25 anos que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de 
novas e inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações projetadas 
para pessoas que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin divide o seu negócio em cinco 
áreas principais: automóvel, aviação, fitness, marítima e outdoor. 

 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os produtos e 
serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, 
https://twitter.com/GarminPortugal e https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 

 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 

 
Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande 
maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados aeronáutico, 
marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas principais 
subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais informação, consulte: 
www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas 
atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da empresa 
são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos e 
circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus 
resultados reais diferir substancialmente como consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que 
podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no 
formulário 10-K para o final de ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e 
Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível em 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras que podem 
estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data em que o comunicado foi 
emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra circunstância, a empresa não tem 
obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Vanessa Garrido 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/camiao/cOnTheRoad-cTrucking-p1.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/camiao/cOnTheRoad-cTrucking-p1.html
http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
https://twitter.com/GarminPortugal
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
http://www.garmin.com/newsroom
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
mailto:ana.franco@edc.pt


PRESS RELEASE 
 

 

 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 
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