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GPS info: nove mapy, navigace atd...  
(mejl byl rozesílán 31.8.2014) 
 

Hezky den, s blizicim se pozdimem je tady opet varka novych map. Jelikoz jsem byl ted mimo, nebyl 
zatim cas na podrobne zkoumani zmen, takze jen strucne: 
  
TomTom, nove mapy 9.35 
Garmin nove mapy 2015_20 
iGO nové mapy 2014_Q3 
Navigon nové mapy 2014_2 
  

Dále nová várka map pro vestavene navigace v autech. Tedy nové mapy 2014-15 jsou k dispozici pro 

Audi, BMW, VW, Skoda, Mercedes, koncern PSA tedy Peugeot + Citroen + Fiat + Alfa Romeo. Pro 

nekteré navigace jsou i nové řídící softwary – kdyztak se informujte. Nove mame v nabidce cestinu pro 

Peugeot/Cistroen navigace RT3. A pripominam jiz hodne obsahlou galerii realizovanych montazi a 

instalaci.. www.CZmenu.cz 

 

 

TomTom vybehl s nabidkou novych navigaci, blizsi info bude behem tydne na nasem webu, zde jen 

strucne. V nizsi rade modely Start 40, Start 50 a Start 60. Lisi se pouze velikosti displeje (40 = 4,3”, 50 

= 5” a 60 =6”) ostatni funkce jsou shodne. Dozivotni mapy zdarma, rychle hledani, jizdni pruhy atd. 

Ceny s dani 3.990, 4.490 resp. 5.290 za Start 60. 

  

Nove je i rada GO, kde jsou podobne cislovany novinky, GO50 a GO60. Opet se lisi pouze velikosti 

displeje, ostatni je shodne tedy dozivotni mapy zdarma, dozivotni pristup na TomTom Traffic zdarma, 

http://www.servisnavigaci.cz/
http://www.servispctechniky.cz/
http://www.czmenu.cz/
http://www.czmenu.cz/


podpora 3D map, Bluetooth pripojeni, rychle hledani, jizdni pruhy atd. A ceny s dani 5.2690 a 6.290 za 

GO60.  

 
  
 
Jiří Javorský 
www.servisNavigaci.cz & www.servisPCtechniky.cz 
Prodej a servis navigací TomTom, Garmin atd. 
Mapy pro veškeré přenosné i zabudované navigace 
České menu nejen do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz 
Naše instalace: http://www.javorsky.cz/kategorie/114/Ukazky-instalaci/ 
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 


