
Köp en ny sjökortsplotter från Garmin och få upp till 4 000 kr att 
handla för på Garmin.se! 

 
 

Då du köper och registrerar en ny Garmin GPSMAP, GPSMAP PLUS®, ECHOMAP 

UHD™ eller Panoptix LiveScope-system™ som ingår i kampanjen mellan 01/04 2020 och 01/06 

2020 får du upp till 4 000 kr att handla för på Garmin.se*. Handla en aktivitetsmätare, 

smartwatch, bilnavigator eller något annat du vill ha på Garmin.se. 

Köp en 6”, 7” eller 9” GPSMAP PLUS, ECHOMAP UHD och få en voucher-kod på 

2 000 kr som kan användas en gång 

Köp en 10” eller 12” GPSMAP PLUS, GPSMAP, ECHOMAP UHD eller Panoptix™ och få 

en voucher-kod på 3 000 kr som kan användas en gång 

Köp en 16” eller större GPSMAP och få en voucher-kod på 4 000 kr som kan användas en 

gång 
 

 

Hur gör jag för att ta del av erbjudandet? 

 

1. Köp en GPSMAP PLUS, GPSMAP, ECHOMAP UHD eller Panoptix LiveScope som ingår i 
kampanjen mellan 01/04 2020 – 01/06 2020. 
 

2. Registerna din nya enhet på Garmin.se före 01/06 2020 (använd Garmin Express eller appen 
ActiveCaptain.) 
 

3. Skicka ett meddelande till Garmin och fyll i formuläret på denna hemsida: 
https://www.garmin.com/sv-SE/marinespringdeal/ 
 

4. Garmin kommer att validera den angivna informationen och återkommer till dig inom två 
veckor med din personliga voucherkod som du handla för på Garmin.se 

 

 
 
 

  

https://www.garmin.com/sv-SE/marinespringdeal/


Köp en ny GPSMAP, ECHOMAP eller Panoptix som ingår i kampanjen mellan 01/04 2020 och 
01/06 2020 
och få upp till 4 000 kr att handla för på garmin.se. 
Värdet på din voucher beror på vilken GPSMAP eller ECHOMAP-modell du köper och registrerar. 
 
Se nedan: 
 
Få 4000 kronor om du köper: 
 
010-02093-00 GPSMAP 8416 
010-02093-02 GPSMAP 8416xsv 
010-01510-00 GPSMAP 8417 
010-01511-00 GPSMAP 8422 
010-01512-00 GPSMAP 8424 
 
Få 3000 kronor om du köper: 
 
010-02111-00 ECHOMAP Ultra 102sv 
010-02111-01 ECHOMAP Ultra 102sv, med GT54 givare 
010-02113-00 ECHOMAP Ultra 122sv 
010-02113-01 ECHOMAP Ultra 122sv, med GT54 givare 
010-01741-02 GPSMAP 1222xsv  
010-01741-00 GPSMAP 1222 
010-01740-02 GPSMAP 1022xsv  
010-01740-00 GPSMAP 1022 
010-01917-12 GPSMAP 1222xsv Touch 
010-01917-10 GPSMAP 1222 Touch 
010-02091-00 GPSMAP 8410 
010-02091-02 GPSMAP 8410xsv 
010-02092-00 GPSMAP 8412 
010-02092-02 GPSMAP 8412xsv 
010-01864-00 Panoptix LiveScope System 
 
Få 2000 kronor om du köper: 
 
010-01888-00 ECHOMAP UHD 62cv 
010-01888-01 ECHOMAP UHD 62cv, med GT20 givare 
010-01892-00 ECHOMAP UHD 72cv 
010-01892-01 ECHOMAP UHD 72cv, med GT20 givare 
010-01896-00 ECHOMAP UHD 72sv 
010-01896-01 ECHOMAP UHD 72sv, med GT54 givare 
010-01900-00 ECHOMAP UHD 92sv  
010-01900-01 ECHOMAP UHD 92sv, med GT54 givare 
010-01738-02 GPSMAP Plus 722xs 
010-01738-00 GPSMAP Plus 722 
010-01739-02 GPSMAP Plus 922xs 
010-01739-00 GPSMAP Plus 922 
 
 
 
 

  

https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/591379/


För att kunna utnyttja den här kampanjen måste du registrera din nya produkt via Garmin Express eller via ActiveCaptain-appen 
mellan 01/04 2020 och 01/06 2020. Skicka sedan ett e-postmeddelande till Garmin på marinespringdeal.se@garmin.com med 
hjälp av formuläret ovan och ange uppgifterna som krävs: förnamn, efternamn, e-postadress som användes för att registrera din 
Garmin, serienummer och en bifogad kopia av fakturan eller kvittot (en skannad kopia eller bild accepteras). Inköpsdatumet 
måste synas tydligt på fakturan. 
Kampanjkoden gäller endast för ett köp på garmin.com och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Om du köper och 
registrerar mer än en kvalificerad GPSMAP-, ECHOMAP- eller Panoptix-produkt får du samma antal kampanjkoder. De här 
koderna kan inte kombineras utan måste användas för separata inköp på garmin.com. De här koderna upphör att gälla den 
30/09 2020. Varje kupong kan endast användas en gång. Se till att du utnyttjar hela rabatten under ett köp. Om du köper artiklar 
som är värda totalt 1 999 kr med en kupong på 2 000 kr förlorar du 1 kr om du går vidare med din beställning utan att lägga till 
ytterligare artiklar. Den återstående rabatten kan inte användas för en annan beställning. 
Erbjudandet gäller endast i följande länder: Österrike, Belgien, Kroatien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, 
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien. 
Din integritet är viktig för Garmin. För att kunna avgöra att du är kvalificerad och uppfyller de ställda regler och villkor som finns 
för detta erbjudande och kunna ge dig en voucherkod, är det nödvändigt för Garmin att samla in den efterfrågade informationen. 
Den rättsliga grunden för att behandla din personliga information är uppförandet av ett kontrakt. Vi kommer att behålla din 
personliga data så länge som det är nödvändigt för kampanjen, som längst upp till 1 år efter att erbjudandet avslutats. 
Om du vistas inom EU har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att från Garmin begära tillgång till eller rättelse av eller 
radering av personlig data, utlämning av personlig data i ett allmänt tillgängligt format, databegränsning i hanteringen av 
personlig data, rätt till att motsätta sig hantering av personlig data samt rätt att framföra anmärkning till lämplig 
tillsynsmyndighet. Vänligen besök Europeiska Kommissionens hemsida för mer information om dessa rättigheter.Mina 
rättigheter” sida som refererar till GDPR och kan visas på ett flertal olika språk. Im di vistas utanför EU kan du ha samma 
rättigheter enligt lokala lagar. För att begära begära tillgång till eller rättelse av eller radering av personlig data eller utlämning av 
personlig data, vänligen maila din begäran till marinespringdeal.se@garmin.com. 
Ytterligare information om Garmins integritetspolicy finns på https://www.garmin.com/sv-SE/privacy/global. 

 


