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AKTUALIZACE SOFTWARU MM16
NABITO VYLEPŠENÍMI
Pro jednotku Toyota Touch® 2 s navigačním systémem Go je od dubna 2016 k dispozici 
klíčový upgrade softwaru MM16, zahrnující vylepšený design obrazovky, 10 zbrusu nových 
funkcí, praktičtější ovládání a zjednodušenou registraci na zákaznickém portálu Toyota. 

Uživatelskou příručku si zákazník může sám  
stáhnout ze stránek z portálu Moje Toyota.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Vylepšené hlavní nabídky s přehledným  
a ergonomickým rozhraním (ikony ve formě 
dlaždic). Nabídky telefonu a navigace jsou 
snazší i intuitivnější a poskytují přímý přístup  
k nejdůležitějším funkcím pro rychlejší 
ovládání celého systému.

USPOŘÁDÁNÍ OBRAZOVKY
Nové zobrazení s rozdělenou obrazovkou 
k přehlednému zobrazení více informací 
současně.

AUTOMATICKÁ NAVIGACE
Automaticky spouští navigaci do předem 
vybraných cílů v kombinaci s časem odjezdu, 
zvlášť pro každý den v týdnu. 

První seznámení zákazníka se systémem. 
Veškeré informace, které zákazník v první 
fázi potřebuje, získá načtením QR kódu na 
obrazovce multimediální jednotky.
Zákazník bude přesměrován na webovou stránku, 
kde se může sám snadno seznámit se všemi 
funkcemi produktu, včetně návodů jak na to.

Prozkoumejte podrobnosti
Seznamte se podrobněji se systémem Toyota 
Touch® 2 s navigačním systémem Go v našem 
jedinečném emulátoru online. Provedeme vás 
v deseti bodech celým systémem a ukážeme 
vám ty nejdůležitější funkce. Jděte na:  
www.toyota.cz > Svět Toyota > Toyota Touch 2

4300* KČ 
Doporučená MOC vč. DPH
(Speciální nabídka  
pro aktualizaci map)

* Uvedená cena platí pro aktualizaci provedenou v autorizovaném servisu. Cena bez instalace.



Součástí bezplatných aktualizací map (Map Care) je i upgrade softwaru MM13 na MM16. 
Součástí této prémiové služby jsou bezplatné pravidelné aktualizace map pro zákazníky. 

Naše prostředí se každým dnem mění, což platí i pro službu HERE Maps ve snaze zajistit maximální 
přesnost map. Aplikace HERE mezi jednotlivými vydáními map Evropy (každých 6 měsíců) 
v průměru přidává nebo upravuje více než: 

392 500 názvů ulic, 186 800 rychlostních omezení, 111 600 omezení týkajících se 
odbočování

AKTUALIZACE MAP  
TOYOTA PO DOBU 3 LET
AKTUÁLNÍ MAPY

K provedení upgradu z MM13 na MM16 systému  
Toyota Touch 2 s navigací Go je nezbytné zakoupit  
licenční kartu PZ490-EL331-00.

ÚSPORA ČASU
Nejnovější informace zahrnující změny silniční 
sítě jsou pro správný výpočet trasy klíčové  
a vždy zaručují optimální cestovní plán. 

ÚSPORA PENĚZ
Optimalizace tras znamená méně najetých 
kilometrů a nižší spotřebu paliva. 

VÍCE RADOSTI Z CESTOVÁNÍ
Přesné pokyny s aktualizovanými dopravními 
značkami, zobrazením křižovatek a názvy ulic 
pro bezpečné cestování bez stresu. 

v ceně 
Tržní hodnota
7500 Kč vč DPH
(odpovídá 5 aktualizacím map) 

ROKY



ROKY

Výhodou akutualizace je přístup zákazníků k širokým zdrojům informací zcela zdarma.

ONLINE SLUŽBY PO DOBU 3 LET
ON-LINE INFORMACE

Online služby vyžadují připojení k Internetu prostřednictvím chytrého telefonu nebo 
Hotspotu. Majitelé jednotek GO+ se službou Map Care mají stále k dispozici bezplatné 
aktualizace map; součástí této služby je i upgrade na software MM16. Upozorňujeme, že tito 
zákazníci si mohou online služby zakoupit prostřednictvím e-shopu na zákaznickém portálu, 
a to pouze po provedení upgradu na MM16.

PODPORA PŘI ŘÍZENÍ

Dopravní informace TomTom v reálném čase

Vyhledávání bodů zájmu pomocí Google

Služba Google Street View

Oznamování mobilních rychlostních  
kamer Cyclops*

Informace o cenách paliva

Informace o dostupnosti a cenách parkování

SYSTÉM PALUBNÍHO
INFOTAINMENTU

Předpověď počasí

Internetové rádio Aha

Twitter

Online služby Toyota umožňují 
zákazníkům zůstat stále ve spojení díky 
informacím poskytovaným v reálném čase 
prostřednictvím jednotky Toyota Touch® 
2 s navigačním systémem Go. Znásobují 
možnosti multimediální jednotky a jsou 
zdrojem přidané hodnoty. 

* Kde to povoluje zákon


