
www.servisNavigaci.cz                            www.servisPCtechniky.cz                                www.E-borci.cz  

Nové mapy TomTom 9.20, Garmin 2014_30, VW, Škoda, BMW atd. + novy  
TomTom GO5000  
(mejl byl rozesílán 20.11.2013) 
 

Hezký den, tradiční podzimní aktualizace map je opět tady. 

 TomTom 

Nové mapy verze 9.20, v Evropě změny takové že Lotyšsko je poprvé v plně pokrytých zemích, a 

konečně se zlepšilo pokrytí v oblíbených destinacích českých turistů, a to Černá Hora 90% a Srbsko 

90%. Dále pak v neevropských zemích: Blízký východ kilometry z 266 561 na 280 554, Body zájmu z 

348 094 na 380 663. Malajsie & Singapur nově přidána Brunej. Mexiko z 77 na 81% pokrytí. Maroko 

body zajmu z 48.000 na 58.000. Všechny mapy jsou skladem... 

 Garmin 

nové mapy verze 2014_30, detaily k dispozici nejsou... 

 iGO 

nové mapy 3Q/2013, nově s podporou kamiónů... 

 Nokia 

nové mapy 9/2013 pro mobily Nokia a ostatní zařízení, kde se používá software Nokia Drive. 

 Škoda, VW, Seat 

nové mapy pro navigace RNS510/Columbus. Nové mapy pro navigace RNS2/MFD2 

 BMW 

nové mapy pro systémy Business, Professional a High (všechny typy BMW navigací...) U řady 

Business je Evropa poprvé rozdělena na 2 DVD, u Professional tradičně na 3 DVD. 

 Mercedes 

nové mapy pro většinu Mercedes navigací Comand... 

 TomTom GO5000 

nový model navigace TomTom GO 5000 Europe LIFETIME. Vychází z modelu GO500. Doživotní 

aktualizace map zdarma a k tomu poprvé i doživotní TomTom Traffic (dopravní komplikace v okolí...) 

zdarma. Více: http://www.javorsky.cz/detail/521/TomTom-GO-5000-Europe-LIFETIME/ 

   

 Jiří Javorský 

www.servisNavigaci.cz & www.servisPCtechniky.cz 

Prodej a servis navigací TomTom, Garmin atd. 

Mapy a české menu nejen do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz 

(máte už svou navigaci registrovánu ? www.registrNavigaci.cz) 

 

TomTom * Garmin * Sony * Clarion * Nokia * HTC  

prodej & servis & montáže & poradenství 

http://www.servisnavigaci.cz/
http://www.servispctechniky.cz/
http://www.e-borci.cz/
http://www.javorsky.cz/detail/521/TomTom-GO-5000-Europe-LIFETIME/


Telefon: 732-878.978 

Ostrava 

www.servisNavigaci.cz 

...to musíte slyšet !! 

 

 

*********************************************** 

Spolehlivý hosting ? Kvalitní webstránky ? 

www.E-borci.cz 

Webové stránky a aplikace pro každého 

hosting 900 Kč / rok / 1 GB 

...tak trošku jiný server :) 

 


