TomTom info: TomTom ONE 2006 nejprodávanější navigace na světě.
(E-mail byl rozesílán 23.2.2007)

Dobrý, v tuto chvíli podvečer. V tomto týdnu Vás čekalo více informací než bývá zvykem, důvod je
prostý - blíží se veletrh CeBit (15-21.3.2007), což je pro navigace a jejich výrobce nejdůležitější
"autosalón" :). Je jasné že budou představeny nějaké novinky, a tím pádem se objevuje i více zpráv
aby byl trošku větší rozruch.
Na páteční večer tedy jen tisková, ale zajímavá informace - dle dnešní tiskovky má TomTom na kontě
zajímavý rekord - model TomTom ONE 2006 je nejprodávanějším modelem celé historie firmy. A aby
těch rekordů nebylo málo, tak celých 50% všech prodaných navigací všech výrobců v loňském roce v
Evropě má na kontě právě TT One 2006.
Celkový loňský obrat firmy byl 1 bilion Euro a předpoklad pro rok letošní je mezi 1,6 až 1,8 bilionem
Euro. Oproti roku 2005 je to nárůst o 60%, a dle předpokladu analytiků má být letošek ještě
úspěšnější - až 80%.
K tomu si dodám vlastní miniteorii - každý druhý prodaný navigační přístroj v loňském roce byl tedy
TT One 2006. Už toto znamená že je to neskutečný úspěch. Jenže ve zbývajících 50% všech ostatních
prodaných výrobků včetně konkurenčních firem Garmin, Mio atd., jsou zahrnuty ještě zbývají modely
GO 510/710/910, a doprodeje GO 500/700 - takže výsledný součet se dá považovat jednoznačně ve
znamení TT - tipuji si že výsledné procento se může pohybovat okolo 70% a tohle je krutá nadvláda
na trhu :)))
Závěrem musím konstatovat, a vyplývá to i z předchozího, že TomTom je i prozatím neskutečně
spolehlivý co se týče kvality zpracování navigace - za loňský rok jsme měli k počtu prodaných navigací
poměrově reklamace mechanických závad méně než 1%, což jinými slovy znamená, že na 100
prodaných navigací připadá jedna reklamace. Samozřejmě sekání s přehrávání firmware je věc jiná, a
co si budeme povídat, poměrně častá, ale zase snadno odstranitelná. Jelikož servisujeme všechny
možné navigace, mechanická poruchovost méně než 1% je v oblasti elektroniky poměr opravdu
unikátní.
Pro zajímavost i v reklamacích vychází One prakticky jako nejspolehlivější - nejvíc poruch jsme řešili s
GO910, "statisticky" nejméně poruch jsme loni měli s GO510, ale je to hlavně tím, že tento model se
vzhledem k jeho předchozím nevýhodným cenám prodával nejméně, takže prodané kusy nejsou
adekvátní úspěšnějším modelům. A abychom měli tento přehled kompletní od A do Z, adeptem na titul
"Nejčastější návštěvník servisu" jsou vestavěné navigace v automobilech, úplně nejhůř vychází
vestavěné navigace Opel/GM (vyrábí je Siemens/VDO). Na jedné straně jedny z nejlepších map v
kategorii vestavěných navigací, na druhé straně velice brzy odchází čtecí laser - někdy ještě dříve než
vyprší záruka auta.
Hezký víkend
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