
TomTom info: Důležitá informace pro majitele GO 300/500/700 
(E-mail byl rozesílán 13.2.2007) 
 
Hezky den,  
timto mejlem pravdepodobně 100% udelame radost vsem majitelum navigaci TomTom GO 

300/500/700, ktere byly koupeny po 1 březnu 2006. V rámci akce TomTomu která byla spuštěna a 
platí POUZE do 28.února, mají všichni tito majitelé nárok na bezplatnou aktualizaci map z internetu na 
nejnovější verzi 6.60 v případě že mají dostatečně rychlé připojení. 

 
Aktualizace se vztahuje jen pro mapu, se kterou byla navigace zakoupena, tzn. v pripade GO 700 to 
bude jen Western Europe, a v pripade GO 300/500 pro mapu která byla součástí SD karty při 
zakoupení. Na dodatečně dokoupené mapy se akce nevztahuje.  
 
Pro využití je potřeba následující postup: 
Klasickou poštovní obálkou zašlete potřebné podklady na níže uvedenou adresu. Na čistý papír napište 
níže uvedený anglický text (v zájmu neanglicky hovořících klientů jsem to napsal rovnou anglicky, s 
češtinou by se to zbytečně komplikovalo...), jenž stručně řečeno znamená že jste si zakoupili navigaci 
dne xxx a v souladu s akcí žádáte i zaslání aktivačního kódu pro aktualizaci map 6.60. Nezapoměňte 
upřesnit zda Vaše navigace je typ 300, 500 nebo 700. Taktéž za text Serial Number (výrobní číslo) 
místo křížků vypište výrobní číslo navigace a v další věte opravte datum zakoupení. Výrobní číslo je na 
každé navigaci zespodu pod čarovým kódem, ve tvaru písmeno, 5 čísel, písmeno, 5 čísel, např. 
A12345H12345 
Tedy: 
Hello, I am owner of GO 300 500 700, serial number xxxxxxxx. Navigation was purchased xx.xx.200x. 
Due to your february´s promotion I wanna ask you to send me promotion voucher for free download 
map update 6.60 from your web, thank you. 

 
Jméno, Příjmení 
Ulice a číslo 
Město + PSČ 
Czech republic 
Telefon a E-mail: 
 
Toto vytiskněte (anebo přepište na papír...), přiložte kopii dokladu o koupi, a vše odešlete na adresu: 

 
TomTom International 
Map Promo Code 
Rembrandtplein 35 
1017 CT Amsterdam 
The Netherlands 
 
Na vyřízení má Tomtom až 5 týdnů, ale vzhledem k tomu že je to zdarma, vyplatí se počkat :)) Dopis 
musí být odeslán do 28.2.2007, pak akce končí, takže ve vlastním zájmu co nejdříve... Závěrem ještě 
jednou opakuji že akce platí POUZE pro majitele GO 300/500/700, zakoupené po 1. březnu 2006. 
V případě nejasností se neváhejte obracet... 
 

 
Jiří Javorský 
www.servisNavigaci.cz 

 
Clarion * TomTom * Sony * Nakamichi * AudioMedia  
prodej & servis & montáže & poradenství 
Info-linka: 732-878.978 
Ostrava 
www.javorsky.cz 

...to musíte slyšet ! 

http://www.servisnavigaci.cz/
http://www.javorsky.cz/

