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Hezký den, zasílám něco málo novinek, tentokráte poměrně konstruktivních. Objevují se nové modely 
a jejich dostupnost skladem by již měla být. 

 
1) TOMTOM GO 510: Levnější varianta modelu GO 910, vzhledově shodná, ovšem s menší výbavou 
jak po stránce mapové tak funkční.  
Kompletní navigační systém, Ovládání prostřednictvím dotykového displeje (formát 16:9), Dvou nebo 
třírozměrné zobrazení mapy, Denní nebo noční režim zobrazení, Hlasová navigace, Napájení ze 
zásuvky vozidla nebo z integrované baterie, Mapy na SD kartě (512kB) Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko + hlavní trasy Evropy, Integrovaná 
bluetooth handsfree, Softwarová aplikace TomTom HOME - umožňuje jednoduché spojení s domácím 
počítačem, ovládání APPLE iPOD (kabel není součástí dodávky) 
cena: 15.490 Kč včetně DPH 
 

 
2) TOMTOM ONE "NEW": Kompletní navigační systém, nahrazuje stávající model ONE. Ovládání 

prostřednictvím dotykového displeje, Dvou nebo třírozměrné zobrazení mapy, Denní nebo noční režim 
zobrazení, Hlasová navigace, Napájení ze zásuvky vozidla nebo z integrované baterie, Mapy na SD 
kartě - (součást dodávky), Integrované bluetooth připojení na internet (nefunguje jako handsfree!) 
Součásti dodávky: Navigační přístroj, DC adaptér pro připojení do vozidla (12 nebo 24V), USB kabel 
pro připojení k počítači, SD karta s mapou, CD ROM s uživatelským manuálem - součástí dodávky 
podrobná mapa ČR, Polska, Slovenska a Maďarska, Držák pro uchycení na sklo. 
cena: 9.990 Kč včetně DPH 

 

 
3) TOMTOM ONE "NEW" Evropa: Kompletní navigační systém, nahrazuje stávající model ONE, 
Ovládání prostřednictvím dotykového displeje, Dvou nebo třírozměrné zobrazení mapy, Denní nebo 
noční režim zobrazení, Hlasová navigace, Napájení ze zásuvky vozidla nebo z integrované baterie, 
Mapy na SD kartě - (součást dodávky), Integrované bluetooth připojení na internet (nefunguje jako 
handsfree!) Součásti dodávky: Navigační přístroj, DC adaptér pro připojení do vozidla (12 nebo 24V), 
USB kabel pro připojení k počítači, SD karta s mapou, CD ROM s uživatelským manuálem - součástí 
dodávky podrobná mapa ČR, Polska, Slovenska a Maďarska a západní Evropy, Držák pro uchycení na 
sklo 



cena: 12.990 Kč včetně DPH 
 

 

 
Jiří Javorský 
www.javorsky.cz 
Clarion * TomTom * Sony * Nakamichi * AudioMedia  
prodej & servis & montáže & poradenství 
Info-linka: 732-878.978 
Ostrava 
www.javorsky.cz 
...to musíte slyšet !! 
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