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Garmin oferece 10 por cento 
de desconto em acessórios 

 

 
 

• Agora, o registo dos produtos Garmin no site do fabricante confere acesso a 
10% de desconto na aquisição de acessórios da marca 

 
 
Lisboa, 18 de fevereiro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, lançou uma campanha com oferta de 10 por cento de desconto na aquisição de 
acessórios Garmin, mediante o registo dos equipamentos do fabricante. 
 
A aquisição de um equipamento Garmin é apenas o início de uma relação que se quer frutuosa 
entre o cliente e esta multinacional. A Garmin aconselha a todos os seus clientes o registo dos 
equipamentos adquiridos, e apresenta argumentos de peso como pedras basilares para esta 
recomendação. 
 
O registo demora apenas alguns minutos e é gratuito. O processo pode ser feito online e confere 
aos utilizadores uma série de vantagens que não devem ser ignoradas. Além de uma mais fácil 
gestão do dispositivo e da instalação gratuita de atualizações de software, o cliente passa a ter 
acesso a informações detalhadas de produtos da marca, recebe ofertas especiais e pode 
descarregar conteúdo extra para o aparelho sem ter de pagar por isso. 
 
As vantagens não ficam por aqui. Dependendo da natureza do hardware, as mais-valias variam, 
mas se se tratar por exemplo de um produto da área de desporto, os clientes poderão, depois de 
efetuado o registo, aceder ao Garmin Connect, partilhar atividades com familiares e amigos, 
transferir planos de treino, analisar e monitorizar esse treino e atualizar os percursos para 
dispositivos de golfe (gratuitamente). 
 
Mas se ainda era necessário esgrimir um argumento final para convencer os utilizadores das 
vantagens do registo do equipamento, a Garmin não deixou créditos por mãos alheias. Agora, o 
registo do equipamento Garmin confere acesso a uma vantagem adicional – um desconto de 10 
por cento na aquisição de acessórios Garmin, mediante a apresentação de um comprovativo do 
registo. A campanha está ativa por um tempo indeterminado, de forma a que todos os clientes 
da Garmin possam dela beneficiar. 
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“Esta campanha que agora lançamos tem como objetivo dar a compreender aos nossos clientes 
as vantagens do registo dos equipamentos Garmin”, afirma Mariana Dias, Marcoms Manager da 
Garmin Ibéria para Portugal. “As mais-valias de registar um produto Garmin são óbvias. O 
acesso a conteúdo extra, a comunidades de utilizadores e a atualizações gratuitas são apenas 
algumas dessas vantagens, mas esta campanha visa ainda assim reforçar a ideia de que os 
clientes devem registar os produtos. Além das vantagens supramencionadas, os clientes têm 
agora acesso a 10 por cento de desconto em acessórios Garmin”, explica a responsável da 
Garmin. 
 
Pode registar o seu equipamento Garmin online e em apenas alguns minutos, na página que o 
fabricante preparou para o efeito, disponível em http://www.garmin.com/pt/register. 

 
Veja aqui a lista de revendedores e agentes Garmin para poder comprara o seu Garmin: 
http://www.garmin.com/pt/revendeurs/. 
Se preferir comprar online, visite a página https://buy.garmin.com/shop/. 
 
 

* 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 25 de Dezembro, 2010, 
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 
 
Frederico Rocha    
EDC 
936 101 392  
frocha@edc.pt 
 
Mariana Dias 
Marcoms Manager Garmin Portugal Lda 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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