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ABY ŠLA 
PRÁCE LÉPE 
OD RUKY

Se zařízením TomTom GO Expert bude každé doručení efektivnější. 



Procesor nové generace  
a větší paměť:  
Až 4x rychlejší odezva, díky čemuž je 
používání funkcí a gest přejetí prstem nebo 
přiblížení bez prodlev nebo nepřesností

Představujeme zařízení TomTom GO Expert
Profesionální navigace pro nákladní vozy, autobusy a dodávky. 
Během jednoho pracovního dne můžete na cestách narazit na řadu různých situací. 
Díky zařízení TomTom GO Expert budete připraveni na vše, co vás může na cestách 
potkat. Jezděte s jistotou, kterou poskytují vždy aktuální mapy a trasy přizpůsobené pro 
velká vozidla, které vás dokážou chytře navést mimo hustý provoz – to vše na našem 
nejnovějším a nejrychlejším navigačním zařízení.

Jednoduché bezdrátové aktualizace map: 
Bleskově rychlé stahování nejpřesnějších 
a nejaktuálnějších map EU díky 3x 
rychlejším aktualizacím přes Wi-Fi

6" nebo 7" dotykový displej  
s vysokým rozlišením:  
Díky velké a jasné HD obrazovce 
s největším rozlišením na trhu budete 
mít dokonalý přehled o trase

Mějte vše pod 
kontrolou i za 
volantem



Stvořeno pro vaše velké vozidlo
Funkce zařízení TomTom GO Expert:

Snadné plánování cest

Živá upozornění na omezení   
Dostávejte včasná upozornění na 
tunely ADR, výšku podjezdů, omezení 
tříd UN a další informace

Bezkonkurenční světové mapy TomTom  
Spolehněte se na ty nejpřesnější 
a nejaktuálnější dostupné mapy na trhu, 
kdekoli na světě

Vylepšené vlastní trasy   
Díky trasám, které jsou přizpůsobené 
velikosti, hmotnosti, nákladu 
a maximální rychlosti vašeho vozidla, 
pojedete vždy po ideální cestě

TomTom MyDrive 
Plánujte trasy, přidávejte další zastávky, kontrolujte živé dopravní 
informace a ukládejte si oblíbené trasy ze smartphonu, tabletu 
nebo počítače v aplikaci TomTom MyDrive. Trasy se automaticky 
synchronizují s vaším navigačním zařízením TomTom GO Expert – 
stačí se posadit za volant a můžete vyrazit

Trasy s více zastávkami 
Možnost snadno přidat více 
zastávat na trasu, abyste se 
mohli dostat z bodu A do bodu B 
(a také C a D) bez nutnosti 
zastavit a znovu naplánovat trasu

Hlasové ovládání
Zařízení TomTom GO Expert 
můžete ovládat hlasovými příkazy. 
Nechte ruce bezpečně na volantu 
a sledujte cestu před sebou

Pohyblivé navádění jízdními pruhy
Včasné pokyny vás navedou do 
správného pruhu před dálničními 
sjezdy a složitými křižovatkami

TomTom Traffic a Upozornění na 
rychlostní radary na 1 rok (svět)  
S dopravními informacemi v reálném čase se 
vyhnete zpožděním. Díky varování na konec 
dopravní zácpy a upozorněním na rychlostní 
radary bude cestování bezpečnější

Výkonný reproduktor
Čistý zvuk pro zřetelné pokyny. 
Reproduktor je dostatečně výkonný, aby 
pokyny bylo slyšet přes hluk z velkých 
vozidel nebo při jízdě po dálnici, 
a cestování tak bude bezpečnější

Vylepšené vyhrazené body zájmu
Databáze více než 50 000 čerpacích 
stanic, parkovišť a servisních center 
pro velká vozidla
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UPEVŇOVACÍ DISKY  
NA PALUBNÍ DESKU

Upevněte zařízení na palubní desku 
pro optimální bezpečnost a pohodlí.

VYSOKORYCHLOSTNÍ DUÁLNÍ 
NABÍJEČKA

Rychle a bezpečně nabíjejte satelitní 
navigaci TomTom i smartphone zároveň.

LOGISTICKÉ INFORMACE

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POKRYTÍ MAPY 
Nainstalované mapy:  (47 zemí): AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA, VA, XK

Spojovací komunikace:  AL, BA, BY, MD, MK

Světové mapy zahrnují také Afriku, Latinskou Ameriku, Austrálii, Nový Zéland, jihovýchodní Asii, Severní Ameriku, Kanadu a Mexiko.

Chcete-li si tyto mapy nainstalovat, připojte se k síti Wi-Fi® a stáhněte je do svého zařízení. Nepotřebujete počítač. Stačí v zařízení přejít do 
nastavení, připojit se k síti Wi-Fi® a poté poklepat na možnost Mapy. Poté budete dostávat aktualizace všech svých map bez dalších poplatků

POKRYTÍ RYCHLOSTNÍCH RADARŮ TOMTOM
AT, BE, BG, CZ, DE*, DK, EE, ES, FI, FR**, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK, VA

OBSAH BALENÍ
Obsah balení TomTom GO Expert:

•  Zařízení TomTom GO Expert  
s uhlopříčkou 6" nebo 7"

• Držák Click-and-Drive
• Nabíječka do auta
• Kabel USB
• Dokumentace

SKU Název Kód EAN Hmotnost 
zařízení

Hmotnost 
balení Rozměry zařízení Rozměry balení Podrobnosti o balení Min. 

množství obj.

1YB6.002.20  GO Expert EU 6" 0636926105743 281 g 644 g 163 x 105 x 19 mm 210 x 137 x 83 mm 10 jednotek v balení – 
28 balení na jedné paletě 10

1YB7.002.20  GO Expert EU 7"   0636926105729 360 g 723 g 187 x 122 x 20 mm 211 x 151 x 95 mm 10 jednotek v balení – 
28 balení na jedné paletě 10


