
MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM 
TOYOTA TOUCH® 2  
S NAVIGAČÝM SYSTÉMOM GO 
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
MM13 > MM16  

ROKY

AKTUALIZÁCIA MÁP
A POSKYTOVANIE

ONLINE SLUŽIEB



AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU MM16
NABITÉ VYLEPŠENIAMI
Pre jednotku Toyota Touch® 2 s navigačným systémom Go je od apríla 2016 k dispozícii 
kľúčová aktualizácia softvéru MM16, zahŕňajúca vylepšený dizajn obrazovky,  
10 nových funkcií, praktickejšie ovládanie a zjednodušenú registráciu na zákazníckom 
portáli Toyota.

Užívateľskú príručku si  môže zákazník zo stránok 
portálu Moja Toyota stiahnuť sám.

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Vylepšené hlavné ponuky s prehľadným
a ergonomickým rozhraním (ikony vo forme 
dlaždíc). Ponuky telefónu a navigácie sú 
jednoduchšie aj intuitívnejšie a poskytujú 
priamy prístup k najdôležitejším funkciám pre 
rýchlejšie ovládanie celého systému.

USPORIADANIE OBRAZOVKY
Nové zobrazenie s rozdelenou obrazovkou 
k prehľadnému zobrazeniu viac informácií 
súčasne.

AUTOMATICKÁ NAVIGÁCIA
Automaticky spúšťa navigáciu do vopred 
vybraných cieľov v kombinácii s časom 
odjazdu, zvlášť pre každý deň v týždni.

Prvé zoznámenie zákazníka so systémom. 
Všetky informácie, ktoré zákazník v prvej 
fáze potrebuje získa načítaním QR kódu na 
obrazovke multimediálnej jednotky.
Zákazník  bude presmerovaný na webovú 
stránku, kde sa môže sám jednoducho 
zoznámiť so všetkými funkciami produktu 
vrátane návodov ako na to.

Preskúmajte podrobnosti
Zoznámte sa podrobnejšie so systémom 
Toyota Touch® 2 s navigačným systémom 
Go v našom jedinečnom emulátore online. 
Prevedieme vás v desiatich bodoch celým 
systémom a ukážeme vám tie najdôležitejšie 
funkcie. Choďte na:
www.toyota.sk > Svet Toyota > Toyota Touch 2

155* € 
Odporučená MOC vr. DPH 
(Špeciálna ponuka
pre aktualizáciu máp)

* Uvedená cena platí pre aktualizáciu vykonanú v autorizovanom servise. Cena bez inštalácie.



Súčasťou bezplatných aktualizácií máp (Map Care) je aj upgrade softvéru MM13 na MM16. 
Súčasťou tejto prémiovej služby sú bezplatné pravidelné aktualizácie máp pre zákazníkov.

Naše prostredie sa každým dňom mení, čo platí i pre službu HERE Maps v snahe zabezpečiť 
maximálnu presnosť máp. Aplikácia HERE medzi jednotlivými vydaniami máp Európy (každých 
6 mesiacov) priemerne pridáva alebo upravuje viac ako:

392 500 názvov ulíc, 186 800 rýchlostných obmedzení, 111 600 obmedzení 
týkajúcich sa odbočovania

AKTUALIZÁCIA MÁP TOYOTA  
PO DOBU 3 ROKOV  
AKTUÁLNE MAPY

Pre vykonania aktualizácie z MM13 na MM16 systému  
Toyota Touch 2 s navigáciou Go je nevyhnutné kúpiť licenčnú 
kartu PZ490-EL331-00.

ÚSPORA ČASU
Najnovšie informácie zahŕňajúce zmeny cestnej 
siete sú pre správny výpočet trasy kľúčové 
a vždy zaručujú optimálny cestovný plán.

ÚSPORA PEŇAZÍ
Optimalizácia trás znamená menej najazdených 
kilometrov a nižšiu spotrebu paliva.

VIAC RADOSTI Z CESTOVANIA
Presné pokyny s aktualizovanými dopravnými 
značkami, zobrazením križovatiek a názvy ulíc 
pre bezpečné cestovanie bez stresu.

v cene
Tržná hodnota
267 € vr. DPH
(zodpovedá 5 aktualizáciám máp)

ROKY



ROKY

Výhodou aktualizácie je prístup zákazníkov k širokým zdrojom informácií celkom zadarmo.

ONLINE SLUŽBY PO DOBU 3 ROKOV 
ON-LINE INFORMÁCIE

Online služby vyžadujú pripojenie na Internet prostredníctvom smartfónu alebo 
Hotspotu. Majitelia jednotiek GO+ so službou Map Care majú stále k dispozícii bezplatné
aktualizácie máp; súčasťou tejto služby je i aktualizácia softvéru MM16. Upozorňujeme, 
že títo zákazníci si môžu online služby zakúpiť prostredníctvom e-shopu na 
zákazníckom portáli, a to iba po vykonaní aktualizácie na MM16.

PODPORA PRI RIADENÍ

Dopravné informácie TomTom v reálnom čase

Vyhľadávania bodov záujmu pomocou Google

Služba Google Street View

Oznamovanie mobilných rýchlostných 
kamier Cyclops*

Informácie o cenách paliva

Informácie o dostupnosti a cenách parkovania

SYSTÉM PALUBNÉHO 
INFOTAINMENTU

Predpoveď počasia

Internetové rádio Aha

Twitter

Online služby Toyota umožňujú 
zákazníkom zostať stále v spojení vďaka 
informáciám poskytovaným v reálnom čase 
prostredníctvom jednotky Toyota Touch® 
2 s navigačným systémom Go. Znásobujú 
možnosti multimediálnej jednotky a sú 
zdrojom pridanej hodnoty.

* Kde to povoľuje zákon


