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Torne este Dia de São Valentim ainda mais 

especial com a Garmin 

  

 

 
 A cada gesto do nosso dia a dia podemos encontrar o amor, mas não precisamos de 

esperar pelo cupido para surpreender a nossa cara metade; 

 

 Os equipamentos da marca são mais que objetos: oferecem motivação, estilo e incutem 

hábitos para uma vida mais saudável;  

 

Lisboa, 26 de janeiro de 2017 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd., 

selecionou alguns de equipamentos de saúde e bem estar para oferecer no próximo Dia dos 

Namorados. 

 

No dia 14 de fevereiro, a marca pretende promover hábitos saudáveis entre casais, para além do 

estilo que cada relógio confere mas também pelos novos objetivos e motivação que vão marcar 

quem recebe esta surpresa. E como escolher, por entre tanta oferta? É preciso pensar no estilo de 

vida que a outra pessoa pratica ou para incentivar na procura de uma vida mais ativa, na modalidade 

preferida e nos objetivos pessoais, e só assim conseguimos chegar a um equipamento que se adapte 

na perfeição. Se ainda assim a missão de escolher apenas um for difícil... pode sempre optar por 

todas as sugestões!  

 
Garmin vívomove™ 
 

Esta linha da Garmin combina o design clássico de um relógio com um moderno monitor de 

atividade, desenhado em estilos que se adaptam tanto a homens como a mulheres. Quer dê os seus 

passos em saltos de 13 cm ou num fato clássico, este acessório permite monitorizar a atividade 

diária sem nunca abdicar do estilo. O Garmin vívomove monitoriza o sono e analisa os detalhes de 

atividade diária do seu utilizador, proporcionando um registo dos passos, metas diárias, distância 

percorrida e calorias queimadas. Para além das horas, o visor do relógio oferece outras informações 

como a progressão dos passos ao longo do dia na barra de movimento preta, e a barra vermelha 

recorda aos utilizadores o tempo em que estão inativos, e que devem mexer-se. Também a 

sincronização automática com a aplicação Garmin Connect oferece dados extra ao utilizador, para 

acompanhamento dos objetivos. PRVP: desde 169€  



PRESS RELEASE 
 

 

 

 

Garmin Forerunner® 35  
 

Para os casais apaixonados pelo running, o intuitivo relógio de corrida com GPS Forerunner 35 vai 

monitorizar o ritmo cardíaco diretamente do pulso, durante todo o dia e toda a noite, com a tecnologia 

de medição do ritmo cardíaco no pulso Garmin Elevate™. Inclui ainda ferramentas de treino como, 

por exemplo, intervalos, instruções sonoras e uma atividade de corrida/caminhada dedicada. Tem 

conetividade inteligente para que o utilizador possa receber chamadas, mensagens de texto e outras 

notificações do telemóvel diretamente no pulso. Também apresenta um perfil de bicicleta e cardio, 

permitindo carregamentos automáticos para o Garmin Connect™, a comunidade gratuita de fitness 

online da marca, onde pode participar em desafios, receber informações e partilhar o seu progresso à 

medida que atinge os seus objetivos.  

PRVP: 199,99€ 

 

Garmin vívoactive® HR  

 

Para quem pretende ter a pulsação sempre debaixo de olho e não consegue escolher apenas uma 

modalidade de eleição, o relógio inteligente com GPS e ecrã táctil a cores vivoactive® HR destaca-se 

por ser um equipamento multidesporto e por integrar a tecnologia Garmin Elevate™, controlando o 

ritmo cardíaco na zona do pulso permanentemente (sem precisar de usar uma banda de peito 

adicional). Atribui um objetivo diário à medida do utilizador, incentivando-o a esforçar-se e levando-o 

a um estilo de vida mais saudável. Conta passos, calorias e minutos de intensidade, utilizando 

também ainda satélites de GPS para registar a distância percorrida e a rapidez. Também partilha 

notificações inteligentes de e-mail, chamadas, mensagens ou alertas de redes sociais. PRVP: 269€ 

 
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. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garmin.pt/
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Para mais informações por favor contactar: 
Inês Fernandes    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
Email: ines.fernandes@edc.pt 

 
Vanessa Garrido 

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