
       

About Michelin Travel Partner 
Michelin, the leading tire manufacturer, is committed to making life easier for travelers by providing them with useful mobility-related products 
and services. A wholly owned Michelin Group subsidiary, Michelin Travel Partner produces and distributes Michelin tourist products, MICHELIN 
guides and digital mobility-assistance services, including ViaMichelin, the MICHELIN Travel and MICHELIN Restaurants websites, applications 
for mobile phones and tables, and services and content for connected cars. 
 
About Garmin International Inc. 
Garmin International Inc. is a member of Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), the world leader in satellite navigation systems. Since 1989, this group 
of companies has designed, manufactured, marketed and sold navigation devices and systems, most of which are enabled by GPS technology. 
Garmin products serve aviation, marine, outdoor recreation, automotive, wireless and OEM applications. Garmin Ltd. is based in Switzerland 
and its principal subsidiaries are located in the United States, Taiwan and the United Kingdom. Garmin is a registered trademark of Garmin Ltd. 
or its subsidiaries. All other brands, product names, company names, trademarks and service marks are the properties of their respective 
owners. All rights reserved. 
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Få Michelins guider direkt i din Garmin GPS 
 
Michelin och Garmin erbjuder nu turistinformation f rån Michelins Gröna guider 
samt hotell- och restauranginformation från själva Michelinguiden direkt i 
Garmins GPS-navigationsenheter. Tanken med applikat ionen är att göra 
resandet enklare för bilisten, ”En bättre väg framå t” helt enkelt. 
 
Sommarsemestern närmar sig med stormsteg och vad passar då inte bättre än att presentera detta 
samarbete mellan Michelin och Garmin. 
 
- Nu kan bilister som har en Garmin GPS navigationsenhet i bilen få tillgång till information om mer än 
20.500 sevärdheter i 37 europeiska länder. Om en sevärdhet dyker upp i eller nära en bilists resplan 
får bilisten information om detta direkt i GPS:en. Bilisten kan då enkelt aktivera navigeringsfunktionen 
för att få information om hur man tar sig till platsen med bil, motorcykel, cykel eller till fots, säger Lotta 
Wrangle, Nordisk Presschef på Michelin. 

 
Tusentals utvalda turistattraktioner från Michelins  Gröna guider 
För varje sevärdhet eller plats erbjuder applikationen en beskrivning av destinationen från Michelins 
Gröna guide tillsammans med praktisk information, som öppettider och entréavgifter, tillsammans med 
nästan 5.000 fotografier. 
 
Applikationen finns tillgänglig på engelska, franska, tyska, italienska och spanska och kostar 125 
kronor. 
 
Hotell och restauranger från Michelinguiden 
Med Guide Michelin applikationen kan du enkelt hitta närliggande hotell eller restaurang via din 
Garmin GPS. Alla hotell och restauranger är beskrivna, priserna är angivna och kommentarer från 
Michelins inspektörer ingår också. 
 
”The MICHELIN Restaurant & Hotel Guide” ger bilisten tillgång till mer än 46.000 hotell och 
restauranger i 24 europeiska länder. 
 
Denna applikation finns tillgänglig på engelska, franska, tyska, italienska och spanska och kostar 175 
kronor. 
 
 
 
Applikationerna kan köpas direkt via länken nedan: 
http://search.garmin.com/search?site=Shop&q=michelin&Go=&proxystylesheet=garmin_se_fe&client=garmin_se
_fe&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqr=3&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&ud=1&filter=0&site=garmin_se 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Presskontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 


