
       

Om Michelin Travel Partner 
Michelin, den ledende dekkprodusenten, har forpliktet seg til å gjøre livet enklere for reisende ved å sørge for nyttig, mobilitet-relaterte produkter 
og tjenester. Som heleid datterselskap av Michelin Gruppen produserer og distribuerer Michelin Travel Partner Michelin turistprodukter, 
MICHELIN-guider og digitale hjelpetjenester for mobilitet, inkludert nettstedene ViaMichelin, MICHELIN Travel og MICHELIN Restaurants, 
applikasjoner for mobiltelefoner og nettbrett, og tjenester for nettoppkoblete biler. 
 
Om Garmin International Inc. 
Garmin International Inc. er del av Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), verdens ledende leverandør av satellittnavigasjonssystemer. Siden 1989 har 
denne selskapsgruppen utviklet, produsert og solgt navigasjonsutstyr og -systemer, hovedsakelig basert på GPS-teknologi. Garmin-produkter 
brukes innen flyvning, skipsfart, utendørs fritid, bil, trådløse og OEM-applikasjoner. Garmin Ltd. Har hovedkvarter I Sveits, og dets viktigste 
datterselskap befinner seg i USA, Taiwan og Storbritannia. Garmin er et registrert varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Alle 
andre varemerker, produktnavn, selskapsnavn og tjenestenavn tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter reservert. 
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Få Michelin-guidene inn på din Garmin GPS 
 
Nå tilbyr Michelin og Garmin i samarbeid turistinfo rmasjon fra Michelins 
Grønne guider, samt hotell- og restaurantinformasjo n fra selveste Michelin-
guiden, direkte tilgjengelig i Garmins GPS-navigasj onsenheter. Tanken med 
applikasjonene er å forenkle reisingen for bilisten e og ganske enkelt gi dem 
«En bedre vei frem», som er Michelins valgspråk. 
 
Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Da passer det godt å presentere samarbeidet mellom 
Michelin og Garmin. 
 
– Nå kan bilister som har en Garmin GPS navigasjonsenhet i bilen få tilgang til informasjon om mer 
enn 20.500 severdigheter i 37 europeiske land, sier Lotta Wrangle, Nordisk Pressesjef i Michelin i 
Norden. – Dersom en severdighet dukker opp i eller nær en bilists reiseplan, får bilisten informasjon 
om det direkte i GPS-en. Bilisten kan da enkelt aktivere navigasjonsfunksjonen og få informasjon om 
hvordan de kan komme dit via bil, motorsykkel, sykkel eller til fots. 
 
Tusenvis av utvalgte turistattraksjoner fra Micheli n Green Guide 
For hver severdighet eller sted tilbyr applikasjonen Michelin Green Guide en beskrivelse av 
destinasjonen fra Michelins Grønne guide sammen med praktisk informasjon som åpningstider og 
billettpriser, sammen med nesten 5 000 fotografier. 
 
Applikasjonen er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk og koster nok 119,-. 
 
Hoteller og restauranter fra Michelin-guiden direkt e tilgjengelig for bilister 
Med Michelin-guide applikasjonen kan du enkelt finne nærliggende hotell eller restauranter via din 
Garmin GPS. Alle hoteller og restauranter er beskrevet, prisene er angitt og kommentarer fra 
Michelins inspektører er selvsagt inkludert. 
 
«The MICHELIN Restaurant & Hotel Guide» gir deg som bilist tilgang til mer enn 46 000 hoteller og 
restauranter i 24 europeiske land.  
 
Applikasjonen er tilgjengelig nå og koster nok 159,- i engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk språk. 
 
 
 
Applikasjonen er tilgjengelig her: 
http://search.garmin.com/search?site=Shop&q=michelin&Go=&proxystylesheet=garmin_no_fe&client=
garmin_no_fe&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqr=3&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&ud=1&filter=0&site=garmin_no 
 
 
 
For mer informasjon vennligst kontakt: 
Pressekontakt i Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, Mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 


