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Campanha Garmin: troque o seu velho GPS 

por um novo 
 

 
- Vá para férias bem acompanhado com um novo GPS das séries 

Montana™, GPSmap®62 ou GPSmap®78 
- Até junho, todos os clientes que aderirem a esta campanha da Garmin 

irão receber 50 euros quando substituírem o GPS de outdoor antigo por 
um novo dispositivo 

 
 
Lisboa, 18 de junho de 2012 – A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 
por satélite*, oferece 50 euros a todos os clientes que trocarem o seu antigo GPS de 
outdoor da Garmin por um novo modelo das séries Montana™, GPSmap® 62 ou 
GPSmap® 78. Esta campanha especial, criada para promover a renovação dos GPS 
de outdoor, vai manter-se em vigor até ao dia 30 de junho e está direcionada a todos 
os clientes.  
 
O processo de reembolso é extremamente simples. A partir do momento em que o 
cliente efetue a compra de um dos equipamentos incluídos nesta campanha, terá 
apenas de preencher um formulário online em www.garmin.com/tradein. Depois de 
devolverem o envelope RSF, entretanto enviado, e de a Garmin ter recebido o antigo 
equipamento GPS, a empresa fará uma transferência bancária de 50 euros para a 
conta do cliente. 
 
“Na Garmin compreendemos que os desafios económicos e as restrições orçamentais 
das famílias podem comprometer alguns investimentos. É por isso que decidimos 
avançar com este programa de renovação, que permite aos nossos clientes 
beneficiarem das tecnologias mais recentes e de dispositivos mais adaptados às 
suas necessidades, sem que sejam obrigados a fazerem investimentos 
avultados. Desta forma podem ter ao seu lado o melhor que a tecnologia pode 
oferecer a um custo bastante mais reduzido”, refere Natalia Cabrera, Diretora de 
Marketing da Garmin Iberia. 
 
Vá de férias bem acompanhado com um equipamento atualizado e preparado para 
funcionar como o parceiro perfeito para todos os passeios e aventuras.  Aproveite esta 
campanha da Garmin até ao final de junho: troque o velho e 
poupe no novo.  
 
 
Série Montana™ 
 
Esta nova série de GPS portáteis é a mais avançada e mais 
completa, ideal para os utilizadores mais exigentes. É 
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composta por três modelos – 600, 650 e 650t – todos equipados com ecrã tátil de 
dimensões generosas (4”) e opção de rotação, para que possam ser usados tanto na 
vertical como na horizontal. Inclui um altímetro barométrico e bússola eletrónica de 
três eixos com compensação de inclinação, bem como função de recebimento de 
instruções de voz turn-by-turn – através da funcionalidade de alta voz – muito útil para 
utilização em veículos. Os modelos topo de gama desta série – Montana 650 e 650t 
– contam com uma câmara digital de cinco megapixéis, muito útil para 
georreferenciação de fotografias. 
 

 
 Série GPSmap®62 
 
A série 62 é composta por cinco modelos que se destacam pela 
sua precisão, versatilidade e funcionalidade. Todos eles 
contam com um recetor de alta sensibilidade, ecrã TFT de 2,6” e 
uma interface caracterizada por grande intuitividade e 
capacidade de personalização de acordo com a atividade em 
questão. Os dois modelos topo de gama, apresentados 
recentemente, estão enriquecidos com uma câmara digital de 
cinco megapixéis. Além disso, permitem georreferenciar 
automaticamente as imagens com dados sobre a sua localização, 
partilhá-las com amigos e transformá-las em pontos de destino 
para futuros passeios. 

 
 
Série GPSmap®78 
Os modelos da série GPSmap®78 são ideais como companheiros de 
navegação GPS, tanto em terra como no mar. Caracterizam-se 
pelo design elegante, pelo facto de flutuarem, pela sua robustez e 
pela sua resistência, bem como pelo seu ecrã de 2,6” a cores. 
Contam com um recetor de alta sensibilidade e uma memória 
interna de 1,7 GB, expansível através de cartões MicroSD. O modelo 
GPSmap®78s difere do GPSmap®78 porque inclui a possibilidade de 
definição de perfis, uma bússola eletrónica de três eixos e um 
altímetro barométrico. 
 
PVR Montana™ 600: 499 euros (IVA incluído) 
PVR Montana™ 650: 569 euros (IVA incluído) 
PVR Montana™ 650t: 649 euros (IVA incluído) 
PVR GPSmap®62: 299 euros (IVA incluído) 
PVR GPSmap®62s: 399 euros (IVA incluído) 
PVR GPSmap®62st: 449 euros (IVA incluído) 
PVR GPSmap®62sc: 469 euros (IVA incluído) 
PVR GPSmap®62stc: 549 euros (IVA incluído) 
PVR GPSmap®78: 329 euros (IVA incluído) 
PVR GPSmap®78s: 379 euros (IVA incluído) 
 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
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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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