
TomTom info: Test TomTom ONE v3 EE - překvapení 
(E-mail byl rozesílán 26.10.2007) 
 
 
Hezký den, dnes jsem konečně otestoval novinkový TT ONE v3. Vzhledově se prakticky neliší od 

předchozího ONE, kromě změny barvy přední části - černý rámeček kolem displeje byl nově nahrazen 
stříbrným (viz příloha -foto v2 a v3). Na spodní části nově přibyl konektor pro anténu RDS-TMC. Ve 
variantě EE dále chybí slot pro SD kartu, paměť v ní je limitována pouze interními 512 MB.  

 

 
 
Testoval jsem verzi EE, tedy s mapami Eastern Europe, verze s kompletní Evropou nám dorazí po 
víkendu. Menu přístroje má verzi 7.130, tedy speciálně verzi pro tento model. Poslední aktualizace 
7.131 není pro něj určena. Pokud mě neklame paměť tak je to poprvé kdy je menu v jiné sestavě, než 
u ostatních modelů TomTom. Hlavní nabídka má pouze 2 stránky (obvykle 3), nastavení pak pouze 5 
(místo obvyklých 7). Musím konstatovat, že vesměs z menu vypadly ty nabídky, které se stejně moc 
nepoužívaly, takže po prvotním překvapení prozatím neshledávám toto jako nedostatek. 
Naopak pozitivní překvapení je u mapy. Její verze má označení 7.10 a obhajuje více států než stejná 
verze u předchůdce ONE v2. V detailním pokrytí zde najdeme klasickou sestavu ČR, SK, PL, HU + 
Lotyšsko, Litevsko a Estonsko, nově přibyly průjezdní mapy Rakouska, Bulharska, Běloruska, Bosny a 
Hercegoviny, Chorvatska, Moldavska, republiky Jugoslávie, Srbska, Černé Hory, Albánie, Rumunska, 
Ruska a Ukrajiny. Myslím, že tato sestava je velmi zajímavá. 
 
Model ONE v3 EE tedy již máme skladem, cena 6.490 Kč s daní, model EU bude v průběhu příštího 
týdne, cena pravděpodobně 9.490 Kč s daní. 

 
Závěrem drobné upozornění - jelikož se blíží Vánoce, nenechávejte nákup navigace na poslední chvíli, 
protože pak už nemusí být - např. nových modelů ONE v3 mám do konce roku slíbeno "jen" 50, což 
není moc. A obávám se, že podobně na tom budou i ostatní řady TomTom. 
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