
TomTom info: o něco málo více upřesňující info k update map 660  
(E-mail byl rozesílán 12.1.2007) 
 
Dobrý den, avízovaná aktualizace map na verzi 660 je nyní s "bližšími" údaji. Podle Tomtomu přibylo 
40.000 nových km cest, 18.000 nových bodů zájmu a 7.000 nových kruhových objezdů. Mapy jsou 

kompatibilní se všemi možnými typy TomTom navigací. Tím popis končí a výhledově se TomTom 
nechystá ani nijak víc jej upřesnit. 

 
Jelikož už mám vlastní poznatky + reference od klientů, co ji již mají, zde je popis oposud 
zaznamenaných změn z našich regionů: 
- dálnice na Drážďany kompletní ("už" včetně sjezdů a nájezdů které ještě nejsou postaveny...) 
- v Ostravě změněny některé ulice kde jsou nově jednosměrky 
- ve Strakonicích přibyly všechny kruhové objezdy 
- v okolí Zlína je údajně "obrovský skok" - D1 z Brna až do Stříbrnic, obchvat Otrokovic 
- D8 v severních Čechách je na nové mapě vykreslení bez grafických symbolů pro tunely a 
nadjezdy/podjezdy 
- Slovensko - např. v Trenčíně přibylo více ulic 
- Polsko - globálně se zvedlo procento pokrytí země 
 
Samozřejmě změn je podstatně víc, v update pro Western Europe anebo USA pak ještě více... 
K dispozici jsou 3 varianty, ceny jsou nakonec mírnější než bylo původně TomTomem informováno, 
což samozřejmě s povděkem přijímáme :D 
 
update CZ-SK-PL-HU stojí 1.690 Kč s daní 
update Western Europe stojí 2.990 Kč s daní 
update USA + Canada ještě nemá stanovenu cenu, nicméně předpokládám že bude v podobné ceně 
jako Western Europe 
 
V případě zájmu napište které update chcete a s následnou instalací smaozřejmě pomohu - vše se 
děje přes Internet takže odpadá nutnost vozit navigaci ke mně...  
 
Samozřejmě připomínám i to ať zvážíte, zda investice Vám stojí za to - proč tato myšlenka: Může se 
stát, že třeba ve Vašem okolí se nic nového neprojeví... Tímto Vás rozhodně nechci zrazovat, spíše 
ušetřit zklamání z "žádných změn" ve Vašich trasách. 
 

 
Jiří Javorský 
www.servisNavigaci.cz 

 
Clarion * TomTom * Sony * Nakamichi * AudioMedia  
prodej & servis & montáže & poradenství 
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www.javorsky.cz 
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