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TomTom info: Nové modely GO 400/500/600 a Rider 2013 skladem + dalsi info 
(mejl byl rozesílán 27.7.2013) 
 

Hezky den, neco malo prazdninovych novinek... Jednak, konecne dorazily nove modely TomTom GO 

400/500/600. Po nekolika letech opet novy design, nove funkce atd. Vyhodou je ze vsechny umi to 

same a maji stejnou vybavu, pouze se lisi velikosti displeje = GO400 (4,3 palce/11 cm), GO500 (5 

palcu/13cm), GO600 (6 palcu/15 cm). Asi nejvice viditelnou novou funkci je vyrazne vylepsene 3D v 

mapach. Uz samozrejmosti dozivotni mapy zdarma. Novinkou je ovládání pomoci gest = manipulace s 

navigaci by tak mela byt zase o neco jednodussi. Podrobnejsi info uz na nasem webu. Pro nas malym 

ocenenim je to, ze TomTom tyto navigace dodava pouze vybranym partnerum, a nas si vybral také…  

     

Stejnetak je uz k dispozici nova navigace pro motorkare, Rider 2013. Osvedceny design se nezmenil, 

pouze pribylo neco novych funkci v menu. http://www.javorsky.cz/detail/501/TomTom-Rider-2013-

Europe-Lifetime/ 

 A nize nekolik novych produktu TomTom v oblasti prislusenstvi pro navigace: 

 Ochranna folie na displej TomTom (udajne i zlepsuje citelnost displeje na primem 

slunicku...http://www.javorsky.cz/detail/518/TomTom-Ochranne-folie-na-obrazovku/ 

 TomTom USB rychlonabíječka do auta 2.1 Amp.http://www.javorsky.cz/detail/519/TomTom-USB-

rychlonabijecka-do-auta-2.1-Amp./ 

 TomTom  Komfortní přenosné pouzdro pro 6”  zařízení 

http://www.javorsky.cz/detail/520/TomTom-Komfortni-prenosne-pouzdro-pro-6-palc.-zarizeni/ 

 

Závěrem info o naší dovolené – 7.8. – 17.8.2013 nas nezastihnete... Hezké prázdniny. 

 

 

Jiří Javorský 

www.servisNavigaci.cz & www.E-borci.cz 

Prodej a servis navigací TomTom, Garmin atd. 

Mapy a české menu nejen do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz 

(máte už svou navigaci registrovánu ? www.registrNavigaci.cz) 

 

TomTom * Garmin * Sony * Clarion * Nokia * HTC  

prodej & servis & montáže & poradenství 
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Telefon: 732-878.978 

Ostrava 

www.servisNavigaci.cz 

...to musíte slyšet !! 

 

 

*********************************************** 

Spolehlivý hosting ? Kvalitní webstránky ? 

www.E-borci.cz 

Webové stránky a aplikace pro každého 

hosting 900 Kč / rok / 1 GB 

...tak trošku jiný server :) 

 


