
Let’s drive business™

www.tomtomfleet.cz

Máte zájem?
Produkty jsou dostupné v síti TomTom Business Solutions.

Zrychlete přepravy, začněte šetřit 
peníze, kilometry a PHM ještě dnes!

Snižte nákladním automobilům 
zbytečné cestovní náklady
Úspora času, kilometrů, PHM i opotřebení vozidla. 
Například jedno zmeškání exitu vás může stát během 
15 minut pouze v přímých nákladech 346 Kč  
(viz www.tomtomfleet.cz).

Navigace pro nákladní vozidla obsahují tyto modely:
PRO5150 TRUCK LIVE 
PRO7100 TRUCK
PRO7150 TRUCK
PRO9150 TRUCK

Dále jí lze doplnit modely:

GO520, GO530, GO720, GO730, GO920, GO930, 
GO7000, GO9000, PRO7100, PRO7150, PRO9100, 
PRO9150.

U vybraných modelů lze zapojit službu LIVE včetně 
HD traffic® (vítěz testu TÜV-SUD) nebo WORKsmart™ 
(optimalizace využití vozového parku).

Všechny verze využívají obdobné mapové podklady, 
které jsou neustále vyvíjeny a doplňovány.

n
a

v
ig

a
c

e
 P

r
o

 
D

o
P

r
a

v
c

e

Pokrývá celou evropu
Přístroj můžete používat bez obav po celé 
Evropě. Obsahuje speciální algoritmy pro výpočet 
trasy respektující odlišné požadavky u osobních 
a nákladních vozidel.

Navigace obsahuje podrobné mapy pro státy Andora, 
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Řecko, Maďarsko, 
Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, 
Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, San 
Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (vč. Kanárských 
ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Spojené království 
(včetně ostrovů La Manche), částečné pokrytí pro 
Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Rumunsko, Turecko, 
Ukrajina, Ruská federace a hlavní tahy ve státech Albánie, 
Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Moldavsko, 
Černá hora, Srbsko.

Požadavky pro kamionovou dopravu obsahují Andora, 
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, 
Francie, Německo, Gibraltar, Řecko, Maďarsko, Irsko, 
Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malto, Monako, 
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, San Marino, Slovensko, 
Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, Vatikán

I v lokalitách které zatím neobsahují limity pro 
nákladní  vozidla, jsou aplikovány speciální algoritmy, 
respektující odlišné požadavky na výběr trasy.

evropa  
včetně Čr a Sr 

Doživotní aktualizace 
map ZDarMa

Služba Live  
rok ZDarMa

TomTom Business Solutions
Kontakt pro Čr a Sr:  
D&COMM s.r.o.,  
Korunovační 6,  
170 00 Praha 7 
Czech Republic
tel.: +420 233 382 540 
fax: +420 233 382 545
www.tomtomfleet.cz 



Let’s drive business™

www.tomtomfleet.cz

navigace pro automobily
TomTom je průkopníkem a jedničkou v oblasti 
automobilových navigací. Ne náhodou:

• více než 40 milionů zákazníků zvolilo TomTom
• online komunita čítá 20 milionů uživatelů
• 50 % uživatelů navigace v Evropě používá zařízení 

TomTom

TomTom navíc vlastní společnost TeleAtlas (nyní 
TomTom Licensing), která zajišťuje sběr dat z terénu, 
a je tak přímo „u zdroje“ dat. Kvalita map má 
vysoký standard a mapy jsou v testech co do kvality 
a spolehlivosti hodnoceny jako jedny z nejlepších.

TomTom Business Solutions  
– seznamte se
Jedná se o divizi TomTom, specializovanou pro 
firemní zákazníky, vozové parky a profesionální 
dopravce. Zahrnuje produkty pro efektivní využívání 
vozového parku, logistiku, navigace pro nákladní 
vozidla, autobusy apod. Současně je zajištěna 
následná podpora uživatelů. Produkty jsou dostupné 
ve speciální síti TomTom Business Solutions, nikoliv 
v běžných prodejnách GPS.

Pro nákladní vozidla a vozidla 
s omezením
Navigace obsahuje speciální algoritmy pro výpočet 
trasy vozidel s omezením (nákladní vozidla, 
kamiony, autobusy, karavany, …) abyste předešli 
komplikovaným situacím při řízení vozidla, včetně 
upozorněni na slepé ulice. Jsou zvoleny jiné rychlostní 
profily a příjezd na destinaci je tak realističtější.

Super rychlé plánování tras – nové modely navíc 
generují trasy až 100x rychleji než předchozí typy.

Další pokročilé funkce TomTom
Navigace obsahuje standardně pokročilé funkce:

IQ Routes – trasa je optimalizována na základě 
zjištěných statistických údajů podle dne v týdnu 
a času, kdy vyrazíte na cestu.

MapShare – můžete opravit silniční síť, pokud zde 
najdete změnu – např. přidat nebo zrušit ulici, přidat 
nebo změnit omezení apod. Následně 
při dalším výpočtu trasy je vaše úprava 
již zohledněna. Navíc můžete úpravy 
zdarma sdílet s miliony dalších uživatelů.

Samozřejmostí je upozornění na 
rychlostní radary, navádění jízdními  
pruhy nebo třeba handsfree.

Služba WeBFLeeT

Intuitivní a inteligentní 
služba pro vaše vozidla, 
nejrychleji rostoucí 
řešení v Evropě s více 
než 200 tisíci uživateli. 
Zjednodušuje práci 
a poskytuje podklady 
pro rozhodování ma-
jitele, dispečerů, fleet 
managera, účetních ale je přínosem i pro řidiče. 
Určeno pro všechny firmy s vozovým parkem – osobní 
i nákladní vozidla, dodávky, autobusy atd.

Ultrapřenosná verze umožňuje instalaci ve vozidle v řádu 
vteřin. Zacvaknete a jedete. Máte ihned přesné infor-
mace o přepravách, trase, času dojezdu, pracovní době 
a řadu dalších. To vše včetně integrované navigace.

Doplněním o modul LINK získáte informace z digi-
tálního tachografu, spotřebě PHM, ekonomice jízdy 
nebo agresivní jízdě. Řidič má ve vozidle interaktivní 
zpětnou vazbu. Informace lze získávat z nákladních, 
ale i osobních vozidel, dodávek nebo autobusů.

Rychlé nasazení. Výstupem jsou kromě informací v re-
álném čase také řada reportů a Dashboard, možnost 
integrace. Dispečer má přehled na notebooku, table-
tu nebo mobilním telefonu.

Model Pro 5150 TrUcK Live
Klíčové vlastnosti této navigace:

• 5“ kapacitní display
• pokrývá Evropu, 45 států
• doživotní aktualizace map ZDARMA
• mapa pro automobily, autobusy, nákladní vozidla
• každé 3 měsíce nová mapa TomTom
• služba LIVE na 1 rok ZDARMA
• upozornění na rychlostní radary
• lze připojit ke službě WEBFLEET
• MapShare, IQ Routes, itinerář
• aktivní magnetický držák, handsfree, nabíječka

Služba Live
Zajišťuje aktuální informace, například:

• momentální dopravní situace HD traffic
• vyhledávání firem službou TomTom places

Hustý silniční provoz je příčinou zbytečně promrhané-
ho času a má dopad na plánování termínů. Aktuální 
dopravní informace HD traffic je unikátní řešení vyvi-
nuté společností TomTom, které poskytuje informace 
v reálném čase řidiči a průběžně se aktualizuje v řádu 
minut. Služba je aktivní v 17 státech Evropy, včetně 
České republiky a Polska. Byla vyhlášena jako suverén-
ně nejlepší německou organizací TÜV SÜD.

Pokud nemáte přesnou informaci o cílovém místě, 
resp. znáte pouze název firmy, zkuste funkci TomTom 
places, která ji pomůže dohledat (nejedná se o klasic-
ké POI).




