
TomTom Info: Nové mapy pro navigace TomTom 8.40 
(E-mail byl rozesílán 24.11.2009) 
 
 
Hezký večer, opět máme nové mapy pro navigace TomTom, verze 8.40. Bližší "oficiální" info bude 
tradičně až později. Dle prvních údajů v mapě střední a západní Evropy nepřibyl žádný nový stát, 
pouze se zvýšil počet nových cest atd. Při letmé prohlídce jsem zjistil, že do asi nejrozšířenější mapy 
střední a východní Evropy přibyla Albánie, a u několika zemí se změní status z "průjezdní" na "o něco 
lépe pokryté :-)", konkrétně Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Malta, 
Moldávie, Černá Hora, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Lepe řečeno - změní se status země ze symbolu 
na vlaječku, což doposud znamenalo, že mapa už má více než jen průjezdní pokrytí. Bohužel oficiálně 
to zatím nepotvrdili...Naopak, mapy Řecka a Turecka se ani v této verzi ještě nezačlenily do mapy, a 
stále zůstávají pouze v mapě "Evropa 8.40", která ovšem není dostupná pro všechny typy, zejména 
starší. Snad už konečně příště. 
 
další novinky jsou a to dvě lehce exotické nové mapy. 

Podrobná mapa Blízkého východu (pokryté země: Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie, 

Spojené arabské emiráty)http://www.javorsky.cz/detail/401/Blizky-vychod-8.40/ 

Mapa ostrova Mauricius 

http://www.javorsky.cz/detail/402/Mauricius-8.40/ 

 
 
V regionu Ostravska asi nejčastější otázka = zda v teto mapě je už i nový úsek dálnice na trase 
Ostrava - Olomouc, úsek přes Bělotín, který se shodou okolností otevírá zítra. Jak jsme si ve většině 
případu typovali, není tam :-) A osobně si myslím že nebude ani v první aktualizaci 2010... 
Takže ti kteří mají mapy anebo navigace s aktualizacemi zdarma, můžete stahovat, ostatní v případě 
zájmu mohou u nás zakoupit. Při aktualizování předpokládejte výpadky - v prvních dnech bude server 
hodně přetížený... 
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