TomTom Info: Update map západní Evropy 2006 na verzi 660
(E-mail byl rozesílán 1.1.2007)

Hezký den, v první lednový, i když nepracovní den, přesto :))
V prvé řadě vše nej do roku 2007; můj kamarád prohlásil že bude skvělý a vyjímečný, tak ať je skvělý
i vyjímečný rok i pro Vás. A rovněž pro pobavení informace televizní - neb kromě navigací se ještě
"bavím" moderováním v nejsledovanějším rádiu Helax v našem regionu, měl jsem tu čest moderovat
včerejší Silvestr na naší "slavné" Stodolní ulici, točila to TV Nova a dle informací štábu to má být dnes
ve večerních zprávách, takže ti kteří mě osobně neznají mě poznají :DD Pokusím se zajistit záznam a
dat ho pak na web :))
A teď co je nového - celkem podstatná věc. Řekl bych historicky první update map. Oficiální
prohlášení TomTomu se objeví asi až během následujících dnů, nicméně máte výhodu předstihu :))
Update obsahuje 20 zemí Evropy (A, AND, B, CH, D, DK, E, F, FIN, FL, GB, I, L, MC, N, NL, P, RSM, S,
SCV). Neobsahuje Polsko, ČR, Slovensko a Maďarsko - "náš" region přijde na řadu zřejmě později.
Update je určen pro všechny přenosné navigace, tedy: GO, GO300, GO500, GO700, GO510, GO710,
GO910, RIDER, ONE, ONE “new edition”.
Dovolím si poznamenat že je to celkem zásadní posun - když si uvědomíme že počínaje prvními
vlastníky modelů GO 300 z konce roku 2004, přes již více rozšířené modely GO 500/700 z roku 2005
až po nejnovější 910 nevo ONE "new", ve všech byla stejně stará mapa západní Evropy. Na webu TT
se za celou dobu pouze objevila jediná aktualizace, která byla určena pro úplně první kusy, ve kterých
nebyly ani průjezdní cesty ČR, takže defakto ani ne aktualizace jako spíše rozšíření (tehdy...) o ČR a
Polsko.
Pokud jezdíte EU, pak si myslím že o dva roky novější mapy se "vyplatí". Podrobnosti prozatím
nemám, pouze mimo ceny - ta je stanovena na 3.994 Kč + DPH 19%. Pro "registrované" klienty pak
samozřejmě bude cena alespoň o něco příjemnější.
V okamžiku kdy budu mít více informací, budete informováni taktéž.
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