
VOLÁNÍ HANDS-FREE
Hovory uvidíte a budete přijímat pomocí zařízení TomTom 

VIA, prostřednictvím Bluetooth®.

DOŽIVOTNÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ 
TOMTOM TRAFFIC

Neuvěřitelně přesné dopravní informace umožňují zařízení 
TomTom VIA inteligentně plánovat trasy kolem dopravy.

K DOSTÁNÍ S 5- NEBO 6PALCOVÝM 
DOTYKOVÝM DISPLEJEM

RADARY MĚŘÍCÍ PRŮMĚRNOU RYCHLOST*
Ujistěte se, že je vaše průměrná rychlost nižší než povolená 

rychlost. Stahujte si aktualizovaná umístění radarů po 3 měsíce, 
bez příplatků.

DOŽIVOTNÍ MAPY
Stahujte bezplatné aktualizace map s nejnovějšími změnami 

na silnicích, po celou dobu životnosti zařízení.

APLIKACE TOMTOM MYDRIVE 
Plánujte trasy, kontrolujte živé dopravní informace a ukládejte 

si oblíbené položky ze smartphonu, počítače nebo tabletu.

INTELIGENTNÍ NAVIGACE. DOPRAVNÍ 
INFORMACE V REÁLNÉM ČASE.
Inteligentní navigační zařízení, které vás navede kolem dopravy.
Naše navigační zařízení VIA plánují inteligentní trasy, které vám pomohou vyhnout se dopravě v reálném čase.  Užívejte si volání 
handsfree, aplikaci MyDrive a služby v reálném čase jednoduše připojením ke smartphonu s funkcí Bluetooth®. Aktualizace map 
a služba TomTom Traffic jsou zdarma, na celou dobu životnosti zařízení. K dostání s 5- nebo 6palcovým dotykovým displejem.

*Aktualizace v reálném čase jsou k dispozici pouze pro zařízení s aktivními službami v reálném čase (např. LIVE nebo TomTom Traffic). Do ostatních zařízení lze stahovat aktualizace stálých 
rychlostních radarů prostřednictvím aplikace MyDrive Connect nebo na webové stránce TomTom HOME.
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ZVEME VÁS K PRIORITNÍ JÍZDĚ



LOGISTICKÉ INFORMACE

Název EAN Číslo zboží
Hmotnost 
zařízení

Hmotnost 
balení

Rozměry zařízení Rozměry balení
Podrobné informace o 

balení

Min. 
množství 

obj.

VIA 52 (EU48) 0636926082501 1AP5.002.00 209 g 459 g 14,45 x 9,05 x 2,38 cm 18,8 x 12,1 x 5,8 cm
16 jednotek v balení

45 balení na jedné paletě
16

VIA 62 (EU48) 0636926082532 1AP6.002.00 280 g 511 g 16,25 x 10,48 x 2,38 cm 18,8 x 12,1 x 5,8 cm
16 jednotek v balení

45 balení na jedné paletě
16

©2016 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.
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Doživotní přístup ke službě TomTom Traffic: Neuvěřitelně přesné 
dopravní informace umožňují zařízení TomTom VIA inteligentně 
plánovat trasy kolem dopravy.

Doživotní mapy: Stahujte bezplatné aktualizace map s nejnovějšími 
změnami na silnicích, po celou dobu životnosti zařízení.

Radary měřící průměrnou rychlost: Ujistěte se, že je vaše průměrná 
rychlost nižší než povolená rychlost.

Služba Rychlostní radary na 3 měsíce: Vylepšená upozornění na 
zařízení TomTom VIA vám napoví, kdy se blížíte k rychlostnímu radaru. 
Aktualizovaná umístění radarů si můžete stahovat po 3 měsíce, bez 
příplatků.

TomTom MyDrive: Plánujte trasy, kontrolujte živé dopravní informace 
a ukládejte si oblíbené položky ze smartphonu, počítače nebo tabletu.

Služby TomTom prostřednictvím smartphonu**: Aktivujte Služby 
TomTom připojením ke smartphonu.

Volání hands-free: Hovory uvidíte a budete přijímat pomocí zařízení 
TomTom VIA prostřednictvím Bluetooth®.

Hlasové ovládání – Speak & Go: Ovládejte své navigační zařízení 
hlasem a řekněte mu, kam chcete jet.

Dokonalé navádění jízdními pruhy: Navigační zařízení v případě 
potřeby jasně zdůrazní správný jízdní pruh.   

Rychlé hledání: Jakmile začnete psát, navigační zařízení vám ukáže 
seznamy cílů.   

Bezplatné aktualizace softwaru: Aktualizujte software zdarma 
pravidelným připojením k počítači, včetně nových funkcí a vylepšení.  

Velikost displeje: 5" nebo 6"

Otočný integrovaný držák

POKRYTÍ MAPY
Předinstalovaná mapa Evropy (48 zemí).

Mapa Evropy (48 zemí)

Podrobné pokrytí: 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, SE, SI, SK, SM, TR, VA, XK.

Spojovací komunikace: AL, BA, BY, MK, UA.

OBSAH BALENÍ
• Zařízení TomTom VIA 52 nebo VIA 62 s oboustranným integrovaným 

držákem

• Nabíječka do auta a kabel USB pro počítač

• Dokumentace

• Uživatelská příručka

KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

** Služby TomTom prostřednictvím smartphonu: Pokud chcete získat bližší informace a zkontrolovat kompatibilitu, navštivte stránku: tomtom.com/connect
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Název Kód EAN a číslo zboží

Držák do ventilační mřížky
0636926081948

9UUB.001.33

Přenosné pouzdro
0636926072960

9UUA.001.60

Vysokorychlostní duální nabíječka
0636926069151

9UUC.001.22  

Upevňovací disky na palubní desku
0636926020619

9A00.202  


