
TomTom info: Nové mapy verze 8.70 
(E-mail byl rozesílán 18.5.2011) 
 
 
Hezký den. Před létem tradičně vycházejí opět nové mapy pro veškeré navigace TomTom, tentokráte 

verze 8.70. Bohužel ze strany TomTomu je čím dál menší snaha o nějaké přesnější informace, takže 
tradičně oficiální info není. Srovnával jsem dle svých záznamů změny v mapách oproti předchozí verzi, 
a na území Evropy jsou změny minimální. Co mě překvapilo, tak mapa Polska již má opraven nový 
rychlostní limit na 140 km/h. Z dalších změn v Evropě přibylo v Turecku nových 20000 km silnic, a 
pokrytí Ruska šlo z 37% na 42%. Výrazné změny jsou v oblasti Afriky - Maroko z 39 na 70%, Nigerie z 
23% na 77% a Východní Afrika z 23 na 55%. Dále pak Mexiko šlo o 10% pokrytí nahoru, a HongKong 
o 15%. Nově v nabídce je mapa Jihovýchodní Asie. Více změn jsem nezaznamenal. Všechny mapy už 

jsou k dispozici. Těm co mají předplatná, rozhodně nedoporučuji mapy hned stahovat – máme 
informace, že poslední verze TomTom Home 2.8 je obrovsky problémová, zejména neumí nové mapy 
korektně stáhnout – během dneška jsem měl několik telefonů zákazníků, kterým Home “zrušil” mapu, 
navigace se sekly a musí k nám na servis. Takže doporučuji aspoň týden počkat, než to pánové v 
tulipánově dají dohromady. 
 
V průběhu loňského roku jsme nabídku map rozšířili i o mapy pro navigace Garmin a MIO, tedy i k nim 
stručná informace. Pro Garminy vyšly taktéž minulý týden nové mapy 2012.10, u map pro MIO a 
software iGO budou podle mého odhadu nové mapy do konce května. 
Vzhledem k tradičně startující sezóně navigací upozorňuji již teď že v týdnu od 5.6. do 12.6. máme 
dovolenou. 
 
Závěrem poznámka narychlo - zítra (čtvrtek) jedu do Prahy, něktreré “ovečky” na mě netrpělivě čekají 
 takže spíše info pro pražské/”české” partnery, kteří chtějí osobně konzultovat apod. = volejte...  

 

 
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 !! 
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