
Rozmery a typ obrazovky

Dostupné s plne interaktívnou obrazovkou 
veľkosti 5 alebo 6 palcov.

Doživotná služba Mapy sveta

Získate mapy z celého sveta. Aktualizujte  
ich zdarma.

Doživotná služba Rýchlostné 
radary

Výstražné upozornenia pred blížiacim  
sa radarom.

Doživotná služba TomTom Traffic

Získajte inteligentné trasy, pomocou ktorých 
sa v reálnom čase vyhnete premávke.

Služby TomTom cez smartfón

Služby v reálnom čase, napr. informácie o 
premávke, aktivujete pripojením k smartfónu.

Hlasité telefonovanie

Bolo navrhnuté tak, aby ste mohli 
uskutočňovať hlasité telefonovanie v naozaj 

vysokej kvalite. 

Aktualizácie cez Wi-Fi®

Nechajte navigáciu TomTom GO  
aktualizovať sa prostredníctvom Wi-Fi.  

Nepotrebujete počítač.

Správy na smartfón

Navigácia TomTom GO je dostatočne 
inteligentná, aby dokázala nahlas prečítať 

správy z telefónu.

Kompatibilita s aplikáciami Siri a  
Asistent Google™

Pomocou navigácie TomTom GO môžete 
aktivovať Siri alebo Asistenta Google™. 

INTELIGENTNEJŠIE A RÝCHLEJŠIE AKO 
KEDYKOĽVEK PREDTÝM
Naše najinteligentnejšie navigačné zariadenia vybavené všetkými doživotnými 
službami TomTom.
Inteligentnejšia a rýchlejšia satelitná navigácia s lepším pripojením. Vďaka Wi-Fi pripojiteľnosti môžete aktualizáciu 
vykonať bez potreby počítača. Hlasom ovládané handsfree hovory a správy zo smartfónu ponúkajú bezpečnú 
pripojiteľnosť. Súčasťou sú bezplatné doživotné aktualizácie máp, informácie o premávke a rýchlostných radaroch – 
dokonca aj upozornenia na zóny priemernej rýchlosti. Dodávajú sa s obrazovkami veľkosti 5 alebo 6 palcov.

VITAJTE VO SVETE VÝNIMOČNEJ JAZDY

GO|620
with Wi-Fi®

GO|520
with Wi-Fi®
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VLASTNOSTI
Doživotná služba Mapy sveta – Preberajte a aktualizujte mapy z celého 
sveta bez ďalších poplatkov počas celej životnosti navigácie TomTom GO.

Doživotná služba Rýchlostné radary – Získajte bezplatné pravidelné 
aktualizácie informácií o stacionárnych radaroch, mobilných radaroch 
a radaroch merajúcich priemernú rýchlosť po celú dobu životnosti navigácie 
TomTom GO.

Doživotná služba TomTom Traffic – Neuveriteľne presné informácie 
o premávke umožňujú vášmu zariadeniu TomTom GO inteligentne 
naplánovať trasy mimo premávky.

Služby TomTom cez smartfón – Služby v reálnom čase, napr. informácie 
o premávke, aktivujete pripojením k smartfónu prostredníctvom aplikácie 
TomTom MyDrive.

TomTom MyDrive – Plánujte trasy, sledujte informácie o premávke 
a ukladajte obľúbené položky zo smartfónu, tabletu alebo počítača.

Hlasité telefonovanie – Navigácia TomTom GO je navrhnutá tak, aby ste 
v aute mohli využívať hlasité hovory v naozaj vysokej kvalite. Stačí pripojiť 
telefón a môžete ísť na to.

NOVINKA: Predikcia cieľových miest – Navigácia TomTom GO sa 
dokáže naučiť vaše jazdné návyky a predikovať cieľové miesta. Na cestu sa 
tak dostanete rýchlejšie.

NOVINKA: Aktualizácie cez Wi-Fi – Získajte najnovšie mapy a softvér 
pre navigáciu TomTom GO cez zabudované Wi-Fi rozhranie. Nepotrebujete 
počítač.

Odporúčame používať sieť Wi-Fi s rýchlosťou preberania najmenej  
30 MBit/s, a to najmä pri aktualizácii máp, keďže môže ísť o veľký objem  
na prevzatie.

NOVINKA: Správy zo smartfónu – Navigácia TomTom GO dokáže nahlas 
prečítať správy z telefónu, pričom budete mať ruky pevne na volante a oči 
nespustíte z cesty. Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie na odosielanie správ sú 
podporované, navštívte stránku: tomtom.com/connect

NOVINKA: Kompatibilita s aplikáciami Siri a Asistent Google™ 
– Aktivujte službu a porozprávajte sa so Siri alebo Asistent Google™ 
klepnutím na tlačidlo a použitím mikrofónu na navigácii TomTom GO.

Aktívny magnetický držiak – Jedinečný magnetický držiak sa používa 
tak ľahko, že viac nebudete chcieť riskovať a vždy si so sebou navigáciu 
TomTom zoberiete – akýkoľvek zmätok je minulosťou.

Plne interaktívna obrazovka – Interaktívnu obrazovku navigácie TomTom 
GO ovládate zoštipnutím prstov, priblížením alebo posúvaním prsta po 
obrazovke. Klepnutím na mapu, trasu alebo ikony zobrazíte skratky 
k dôležitým funkciám.

Ovládanie hlasom – Zariadenie TomTom GO môžete jednoducho ovládať 
hlasom a sústrediť sa pritom na riadenie. Na začiatku povedzte „Ahoj, 
TomTom“.

Navádzanie do jazdných pruhov – Vaše navigačné zariadenie 
zrozumiteľne označí správny jazdný pruh, keď je to potrebné.

Rýchle vyhľadávanie – V navigačnom zariadení sa zobrazia zoznamy 
cieľových miest hneď, ako začnete písať.

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

Hlavné cesty: AL, BA, BY, MK

Mapy sveta zahŕňajú tiež Afriku, Latinskú Ameriku, Austráliu, Nový Zéland, 
Juhovýchodnú Áziu, Severnú Ameriku, Kanadu a Mexiko.

Tieto mapy môžete nainštalovať pripojením sa k sieti Wi-Fi a ich prevzatím 
do zariadenia. Nepotrebujete počítač. Vo svojom zariadení jednoducho 
otvorte ponuku Nastavenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi a poklepte na ponuku 
Mapy. Budete bezplatne prijímať aktualizácie všetkých máp po celú dobu 
životnosti vášho zariadenia.

Čo znamená výraz „lifetime“ (doživotné)?

Lifetime (doživotné) označuje praktickú životnosť zariadenia, čiže časové 
obdobie, počas ktorého bude spoločnosť TomTom poskytovať podporu 
pre dané zariadenie v podobe aktualizácií softvéru, služieb, obsahu 
a príslušenstva. Životnosť zariadenia skončí vtedy, keď nebude dostupná 
žiadna z týchto služieb. Doživotné služby je možné používať len v zariadení, 
s ktorým boli zakúpené, a nie je možné ich prenášať do iného zariadenia 
TomTom ani aplikácie.

POKRYTIE SLUŽBOU RÝCHLOSTNÉ 
RADARY 
AD, AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LT, LU, 
MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK, VA.

POKRYTIE 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, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o doživotných službách TomTom, ako sú 
LIFETIME mapy, TomTom Traffic a Rýchlostné radary, navštívte stránku 
tomtom.com/lifetime

OBSAH BALENIA
• Navigačné zariadenie TomTom GO 520 alebo TomTom GO 620

• Aktívny magnetický držiak  

• Nabíjačkou do auta, prijímačom TMC a kábel USB pre počítač

• Dokumentácia

GO|620
with Wi-Fi®

GO|520
with Wi-Fi®

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Názov EAN Číslo výrobku
Hmotnosť 
zariadenia

Hmotnosť 
balenia

Rozmery zariadenia Rozmery balenia Podrobnosti balenia MOQ

GO 520 EU45 T 
(DE-AT-CH-CZ-SK) 

0636926084734 1PN5.002.01 201 g 552 g
141,96 x 90,60 x 18,85 

mm

137 x 83 x 210 mm

10 zariadení v prepravnej 
škatuli

7 škatúľ v jednej vrstve
4 vrstiev na jednej palete

10

GO 620 EU45 T 
(DE-AT-CH-CZ-SK)

0636926084604 1PN6.002.01 262 g 612 g
162,9 x 105,60 x 18,60 

mm
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