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TomTom info: Nové mapy 9.25 + dalsí novinky  
(mejl byl rozesílán 27.2.2014) 
 

Hezký den, na jaro, které u nás trvá prakticky od prosince Veselý obličej vydal TomTom opět nové 

mapy, verze 9.25. Srovnával jsem, a v Evropě žádné změny, pouze se zvýšilo pokrytí Kypru z 75% na 

83%. V mapách ale hodně přibyly tzv. jízdní pruhy a další doplňkové informace. Pouze majitelé 

zabudovaných navigací TomTom Carminat mají momentálně smůlu – mapy pro Carminaty zatím 

aktualizovány nejsou, na serveru je chyba, a už 14 dní se ji snaží marně odstranit. A tradiční 

poznámka – místním přeinstalujeme na počkání (+/- hodina). 

 Další info pro ty, kteří zvažují nákup nové navigace: Navigace TomTom Start 25 Europe se stala 

vítězem nezávislého spotřebitelského testu dTest 1/2014 a předčila všech 14 konkurenčních produktů. 

http://www.javorsky.cz/detail/503/TomTom-START-25-Europe-+-Lifetime-mapy/ 

 Stejnětak nové mapy vydal i Garmin, verze 2014_40. 

 Během února pak vyšly nové mapy pro koncern VW/Audi/Seat, rovněž pro Jaguár/Volvo. Celkem 

důsledně jsme začali od Nového roku vést seznam realizovaných instalací, a evidujeme všechny 

realizované auta od 1.1.2014. Pokud i vy máte zabudovanou navigaci ve Vašem voze, pak se můžete 

kouknout, co jsme dělali, popř. se zeptat přímo na Váš vůz – seznam je prakticky denně aktualizován, 

a na této adrese: http://www.javorsky.cz/kategorie/114/Ukazky-instalaci/ Anebo si nás přidejte na 

Facebooku, a budete mít přehled s každou novinkou. 

https://www.facebook.com/pages/servisNavigacicz/290475825035 

 Nově v nabídce je možnost zakoupit prodloužení služeb TomTom Live o jeden rok: 

http://www.javorsky.cz/detail/522/TomTom-Karta-na-1-rocni-update-Live-service/ 

  

 

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 

Jsme i na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/servisNavigacicz/290475825035 

 

TomTom * Garmin * Sony * Clarion * Nokia * HTC  

prodej & servis & montáže & poradenství 

Telefon: 732-878.978 

Ostrava 

www.servisNavigaci.cz 

...to musíte slyšet !! 

 

 

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

Spolehlivý hosting ? Kvalitní webstránky ? 

www.servisPCtechniky.cz 

Webové stránky a aplikace pro každého 

hosting 900 Kč / rok / 1 GB 

...tak trošku jiný server :) 
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