TomTom info: nové doplňky TomTom + mimořádná nabídka ONE XL
(E-mail byl rozesílán 26.9.2007)

Hezky den, dnes jsem naskladnil neco malo novych prislusenstvi pro TomTomy. Mnozstvi je vice nez
omezene - aktualni kusy jsou v zavorkach. Je to prvni dodavka doplnku v letosnim roce, takze pokud
me s doplnky budou zasobovat stejnym tempem, pak dalsi zbozi ocekavam tak pristi rok pred letnima
prazdninama :)) V pripade zajmu dejte vedet...
TomTom obal ONE XL (16 kusu)
http://www.javorsky.cz/detail/194/Obal-ONE-XL/
TomTom obal GO 520 / 720 (1 kus)
http://www.javorsky.cz/detail/195/Obal-GO-520-720/
TomTom náhradní držák + nabíječka do auta ONE XL (10 kusu)
http://www.javorsky.cz/detail/172/Drzak-na-sklo-pro-ONE-XL/
TomTom náhradní držák GO 520/ 720 (5 kusu)
http://www.javorsky.cz/detail/196/Drzak-GO-520---720/
TomTom náhradní držák do auta + nabíječka do auta ONE v.2 (2 kusy)
http://www.javorsky.cz/detail/171/Drzak-na-sklo-pro-ONE-NEW/
TomTom držák do auta Rider v.2 (objednáno)
http://www.javorsky.cz/detail/193/Drzak-Rider-2/
TomTom alternativní držák GO 520/ 720 (objednáno)
http://www.javorsky.cz/detail/197/Jiny-drzak-GO520-720/
TomTom rychlá nabíječka GO 520/ 720 (2 kusy)
http://www.javorsky.cz/detail/198/Nabijecka-GO-520-720/
TomTom nabíječka 220 V / miniUSB pro ONE v2, XL, GO 520/720 (7 kusu)
http://www.javorsky.cz/detail/119/Adapter-220V/
TomTom kožený Deluxe obal GO 520/ 720 (4 kusy)
http://www.javorsky.cz/detail/199/Kozeny-obal-GO520-720/
TomTom kožený Deluxe obal ONE XL (3 kusy)
http://www.javorsky.cz/detail/200/Kozeny-obal-ONE-XL/
TomTom bluetooth dálkové ovládání GO 520/720 (objednáno)
http://www.javorsky.cz/detail/202/Dalkovy-ovladac-GO520-720/
a závěrem mimořádná nabídka na jeden kus přístroje TomTom ONE XL EE, tzn. s mapami ČR, Polska,
Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Jedná se o kus který byl
zapůjčen 14 dnů v autosalónu pro předvedení klientovi. Kus je naprosto v pořádku, není nijak viditelné
že by byl užíván. Bude vystavena plná záruka 2 roky ke dni prodeje. Kus navíc obsahuje nejnovější
firmware 6.120 umožňující úpravy map + databázi radarů v ČR a SR. Standardní cena je 7.490 Kč
včetně DPH, tento kus je za cenu 6.800 Kč včetně DPH. Doklad samozřejmostí...
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