
LOGISTICKÉ INFORMACE

Název EAN Číslo zboží
Hmotnost 
zařízení 

Hmotnost 
balení 

Rozměry zařízení Rozměry balení
Podrobné informace o 
balení

Min. 
množství obj.

TOMTOM RIDER 450 0636926090162 1GE0.002.20 280 g 965 g 136,8 x 88,4 x 30,5 mm 210 x 137 x 93 mm
6 jednotek v balení
7 krabic v jedné vrstvě
6 vrstev na paletu

6

TOMTOM RIDER 450 
PREMIUM PACK

0636926090179 1GE0.002.21 280 g 1568 g 136,8 x 88,4 x 30,5 mm 210 x 163 x 137 mm
6 jednotek v balení
5 krabic v jedné vrstvě
5 vrstev na paletu

6

©2017 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom®, příslušné logo ® atd. jsou registrované ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jedné z jejích poboček. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem 
příslušných vlastníků. TomTom N.V. nepřebírá zodpovědnost za chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Slovní označení 
a loga Bluetooth® jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností TomTom je licencované. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace o našem navigačním zařízení pro motocykly TomTom naleznete v aplikaci Retail Training 
App, kterou si můžete stáhnout z App Store nebo Google Play

RIDER 450

OBJEVUJTE 
DALŠÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ

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

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

POKRYTÍ SLUŽBOU TOMTOM TRAFFIC 
AD, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SM, TR, VA

Další informace najdete na webu tomtom.com/lifetimetraic

OBSAH BALENÍ 

TomTom Rider 450 obsahuje: 

• Zařízení TomTom Rider 4,3”

• Držák na motocykl

• Upevňovací sada RAM

• Kabel USB

• Napájecí kabel

• Dokumentace

TomTom Rider 450 Premium Pack obsahuje: 

• Zařízení TomTom Rider 4,3”

• Držák na motocykl

• Upevňovací sada RAM

• Kabel USB

• Napájecí kabel

• Dokumentace

• Upevňovací sada do auta

• Řešení proti krádeži

• Ochranné pouzdro

SLUŽBA TOMTOM EXTRA CARE PRO VAŠE NAVIGAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Služba TomTom EXTRA chrání zakoupené zařízení před neočekávanými událostmi. 
Získejte přístup k široké nabídce služeb, které rozšiřují omezenou záruku a chrání 
vaše zařízení TomTom před náhodným poškozením, krádeží a ztrátou. 

K zakoupení ve vybraných zemích na www.tomtomextracare.com
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RIDER 450

OBJEVUJTE DALŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Najděte si ty nejnapínavější nové trasy pro své 
cesty pomocí nového zařízení TomTom Rider 450. 
Navigační zařízení pro motocykly, které je kombinací 
odolnosti a chytrosti, vám umožní přizpůsobit si 
trasy několika klepnutími na obrazovku a objevovat 
nádherné silnice a mnoho dalších věcí.

PLÁNOVÁNÍ TRASY VE SLUŽBĚ TOMTOM MYDRIVE

SOUČÁST PRÉMIOVÉ SADY

OBJEVUJTE

Klikaté silnice: Dejte vale nudným rovinkám a 
najděte si zábavné klikaté silnice.

Plánování okružní trasy: Nechte zařízení TomTom 
Rider, aby automaticky našlo jinou zpáteční trasu 
z vašeho výletu.

Kopcovité silnice: Zůstaňte na úrovni hladiny 
moře nebo začněte stoupat.

NOVINKA – Trasy a zastávky: Vydejte se na silnici 
s předem nahranými nejlepšími vybranými trasami 
v navigačním zařízení pro motocykly. 

UŽIJTE SI TO

NOVINKA – Chytrá obrazovka: Tato dotyková 
obrazovka se přizpůsobí lehkým i těžkým 
rukavicím.

Odolnost proti počasí: Odolnost proti počasí a 
odolnost proti pádu se stupněm krytí IPX7.

Doživotní světové mapy*: Můžete si bez příplatku 
nainstalovat a aktualizovat doživotní světové 
mapy pro své navigační zařízení pro motocykly.

Pozice na výšku: Otočte zařízení do pozice na 
výšku a uvidíte další zatáčky, které vás na trase 
čekají.

Doživotní přístup ke službě TomTom Traic**: 
Získejte do svého navigačního zařízení pro 
motocykly doživotní chytré trasy, díky kterým se 
vyhnete dopravě v reálném čase.

Viditelnost ve slunečním světle: Využijte nabídku 
různých barev pro různou denní dobu.

Doživotní přístup ke službě Rychlostní radary***: 
Varování před blížícími se rychlostními radary.

Statistika cesty: Podívejte se, jak dlouho jste jeli, 
jakou vzdálenost jste urazili a jaké rychlosti jste 
dosáhli.

NOVINKA –  Varování před místy častých nehod 
a koncem dopravní zácpy: Díky varováním před 
místy častých nehod a koncem dopravní zácpy 
budete vědět, kde jet opatrně.

Plně interaktivní obrazovka: Pohybem prstů si 
můžete mapu libovolně posouvat nebo přibližovat 
či oddalovat.

PŘIPOJTE SE

Plánování trasy MyDrive pro motocykly: Web 
aplikace MyDrive vám umožní vytvářet vlastní 
napínavé cesty a ihned je synchronizovat se 
zařízením.

Bezplatné plánování tras s aplikací Tyre Pro®: 
Naplánujte si trasu pomocí aplikace Tyre Pro® 
ještě před odjezdem.

Sdílení souborů přes Bluetooth®: Podělte se 
o svou trasu přes Bluetooth® s ostatními řidiči.

Podpora trasy: Nahrajte si do zařízení trasu ve 
formátu GPX a TomTom Rider vám ukáže, kudy 
vede.

Hands-free Calling: Volejte a přijímejte hovory se 
smartphonem v kapse.

Slot na karty SD: Uložte si trasu na kartu SD a 
podělte se o ni se svými přáteli.

*V průběhu životnosti produktu si můžete stáhnout 4 nebo více aktualizací instalované mapy. Ke stahování nových map a aktualizací potřebujete počítač s připojením k internetu a účet MyTomTom. Více 
informací najdete na webové stránce tomtom.com/lifetime.
** Službu TomTom Trafic získáte na celou dobu životnosti produktu. Více informací najdete na webové stránce tomtom.com/lifetime. Připojení smartphonu: Využívejte službu TomTom Trafic prostřednictvím 
svého smartphonu s připojením Bluetooth®. Smartphone musí být kompatibilní a vybavený datovým tarifem. Mohou být účtovány poplatky, další informace viz tomtom.com/connect.
*** Po celou dobu životnosti produktu získáte aktualizace rychlostních radarů. Více informací najdete na webové stránce tomtom.com/lifetime.

Naplánujte si další napínavé 
dobrodružství

Najděte si další dobrodružství pomocí 
webu MyDrive a snadno naplánujte 

podrobné trasy.

Upevňovací sada do auta

Zařízení TomTom RIDER snadno 
přemístíte z motocyklu do 

automobilu.

Přizpůsobte si trasu

Naplánujte si trasu snadným 
přidáváním trasových bodů kdekoli na 

světě.

Řešení proti krádeži

Vyšší úroveň zabezpečení při 
parkování motocyklu. Při krátkých 
přestávkách už nebudete muset 

odpojovat zařízení TomTom Rider.

Okamžité sdílení tras

Naplánujte si trasu za pár minut a 
ihned vyrazte díky snadnému sdílení.

Ochranné pouzdro

Každý den chraňte své zařízení 
TomTom před nárazy a poškrábáním.

RIDER 450

PŘEDINSTALOVANÉ BODY ZÁJMU 

484 míst setkání: Místa setkání pro řidiče vám 
umožní snadno nalézt přátele a začít den na 
cestách.

118 horských průsmyků: Už nikdy na svých 
cestách neminete horský průsmyk.

482 hotely: Náš partner TourenFahrer vybral 
hotely vhodné pro řidiče po celé Evropě. 
Poskytují dostatek parkovacích míst a 
nacházejí se na vhodných místech na vaší 
trase. 

Hotely Biker Betten: Náš partner Biker Betten 
nám poskytl další hotely vhodné pro řidiče. Již 
nikdy na své cestě nepřejedete zastávku! 

120 motoristických muzeí: Zajímáte se o 
motocykly? Navštivte na svých cestách jedno 
z muzeí a dozvíte se vše o své vášni.

60 MoHo hotelů: Společnost Moho nám 
poskytuje všechny své hotely, takže je najdete 
na jedné kartě.
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