TomTom info: Předběžné info k novým mapám 8.50
(E-mail byl rozesílán 3.6.2010)

Hezký den, několik informací k novým mapám...
Předně - jelikož se zvyšuje počet informací, které se objevují nejen k mapám, založil jsem nám stránku
na Facebooku. Nechci posílat mejlem všechno, nicméně na Facebook to dávám. Takže kdo má zájem
o přehled, přidejte se

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/servisNavigacicz/290475825035
Během dnešního dne se na server nahazují nové mapy 8.50 určené pro všechny typu Tomtomů,
včetně nejstarších modelů, verzí do PDA/mobilů a verzí do vestavěných navigací TomTom Carminat v
nejnovějších automobilech. Bližší info ke změnám v mapách se dozvíte až se zpožděním, nicméně
jedna zásadní novinka je tady. Bude možno si do navigace instalovat mapy pro jednotlivé země.
Obchodně se nebude nic měnit - koupíte si mapu Evropy, ale víte že jezdíte jen do např. Německa,
Rakouska, Itálie a Francie, takže si do navigace nainstalujete jen tyto vybrané země. Přiznám se že mi
zatím uniká smysl k čemu to má být dobré, protože stejně si koupíte "celou" mapu, takže nebude
žádná sleva pokud budete instalovat jen pár zemí... Ale třeba to k něčemu bude. Napadá mě, že to
možná využijí uživatele řady ONE, kde jsou limitováni menší pamětí. Takže si budou moci nahrát státy
podle aktuální potřeby - budiž
Očekávám, že servery opět nebudou zvládat prvotní nápor, takže pokud extra nespěcháte, nechte to
na další týden. Každopádně v tuto chvíli systém stále nabízí verzi 8.45, já osobně to odhaduji na noc...
Až budu mít jasno v nových mapách, určitě se to dozvíte
V nabídce už máme i nové modely řady START 2 / XL 2. Speciálně upozorňuji na model XL2 Europe s
2 lety map zdarma - je to poprvé, kdy je služba předplatného map na 2 roky v ceně přístroje i u nižší
řady XL... http://www.javorsky.cz/detail/420/TomTom-XL-2-IQR-Europe-Traffic-+-2-roky-map-

update/
V příštím týdnu rovněž doplníme nové příslušenství a díly pro nové modely, tak to pak shrnu do
nějakého přehledného mejlu i s těma mapama...
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