
TomTom info: Další aktualizace map... 
(E-mail byl rozesílán 17.4.2007) 
 

Hezký den, jak jsem informoval před cca 14 dny, TomTom připravuje k 1.5.2007 nové mapy. Dnes 
jsem dostal tiskovou zprávu kde se cosi píše, ale abych řekl pravdu, mám pocit že to ještě není to co 
by se mělo objevit 1.května. Každopádně mohu se mýlit... Totiž, měly by se objevit mapy s jihem 
Evropy = Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko a o těchto zemích se v dnešní tiskové zprávě nehovoří :( 

TomTom dnes vydal novou verzi map pro své navigační přístroje a aplikace. Zlepšilo se pokrytí v 
Evropě, USA a Kanadě, přibyly mapy jižní Afriky. Nové mapy obsahují aktualizace silniční sítě, tisíce 
kilometrů nových silnic, křižovatek a bodů zájmů po celé Evropě. 

Ceny jednotlivých mapových balíčků: 

 regionální mapy: 39,95–59,95 eur  
 západní Evropa: 99,95 eur  
 balíček Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko: 59,95 eur  
 jižní Afrika: 99,95 eur  

 Hong Kong: 39,95 eur  
 Singapur: 39,95 eur  
 USA a Kanada: 99,95 eur 

Nové mapy TomTom obsahují aktualizované informace o evropských regionech, Asii a USA & Kanadě. 
Navíc jsou nyní také dostupné mapy jižní Afriky. Užívání nejaktuálnějších map zaručuje uživatelům 
přesnou, jednoduchou, bezpečnou, jednoduchou a nestresovou navigaci.  

Aktualizované mapy jsou kompatibilní s většinou nabízených produktů TomTom, mezi které spadá 
řada TomTom GO, TomTom ONE, TomTom RIDER a TomTom NAVIGATOR 6.  

“S aktualizací našich map TomTom pokračuje v jednoduché a levné dodávce nejpřesnějších komerčně 
dostupných map. Lidé mají nyní příležitost zakoupit si mapy s nejnovějšími a nejaktuálnějšími 
informacemi, díky kterým je jejich produkt výkonný i do budoucna. Nové mapy poskytují uživatelům 
TomTom nejlepší a nejbezpečnější navigaci na trhu, ” řekl Alexander Ribbink, chief operation officer 
TomTom.  
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