
Skärmstorlek och sort

Finns som 5- eller 6-tums helt interaktiv 
skärm.

Livstids Världskartor

Få kartor från hela världen. Uppdatera dem 
gratis.

Livstids Fartkameror

Förhandsvarningar för kommande 
fartkameror.

Livstids TomTom Traffic

Få smarta rutter som undviker trafiken i 
realtid.

TomTom-tjänster med inbyggt 
SIM-kort

Få tjänsterna TomTom Traffic och fartkameror 
även när du kör utomlands. 

Handsfreesamtal

Utformad för att leverera handsfreesamtal av 
hög kvalitet. 

Uppdateringar via Wi-Fi®

Håll din TomTom GO uppdaterad via Wi-Fi. 
Utan dator.

Smartphonenotiser

TomTom GO är smart nog att läsa upp 
meddelanden från telefonen.

Kompatibel med Siri och  
Google Now™

Aktivera Siri eller Google Now™ genom din 
TomTom GO. 

SMARTARE OCH SNABBARE ÄN NÅGONSIN
Våra smartaste navigatorer, alla med Livstids TomTom-tjänster.
Smartare, snabbare, bättre anslutna navigatorer. Med Wi-Fi-anslutning kan du uppdatera utan dator. Röststyrda 
handsfreesamtal och smartphonenotiser erbjuder anslutning med säkerhet. Fria livstids kartor, TomTom Traffic 
och fartkamerauppdateringar ingår – du får till och med varningar för hastighetskontrollzoner. Finns med 5- eller 
6-tumsskärmar.

VÄLKOMMEN TILL PRIORITETSKÖRNING

GO|6200
with Wi-Fi®

GO|5200
with Wi-Fi®



LOGISTIKINFORMATION

Namn EAN Artikelnummer
Enhetens 

vikt
Förpackningens 

vikt
Enhetens mått

Förpackningens 
mått

Leveransinformation MOQ

GO 5200 EU45 
(DK-SE-NO-FI) 

0636926084680 1PL5.002.02 201 g 552 g
141,96 x 90,60  

x 18,85 mm
137 x 83 x 210 

mm

10 enheter per 
förpackning

7 förpackningar per lager
4 lager per pall

10

GO 6200 EU45 
(DK-SE-NO-FI)

0636926084468 1PL6.002.02 262 g 612 g
162,9 x 105,60  

x 18,60 mm

©2016 TomTom N.V., Nederländerna. TomTom® och logotypen ®, bland andra, är varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av deras dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. TomTom N.V. 
ansvarar inte för eventuella felaktigheter i det här dokumentet. Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. Google Now™-tjänsten är ett varumärke som tillhör Google Inc.
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FUNKTIONER
Livstids världskartor – Ladda ner och uppdatera kartor från hela 
världen utan extra kostnad under TomTom GO-enhetens hela livslängd.

Livstids Fartkameror – Få regelbundna uppdateringar om fasta, 
mobila och medelhastighetskameror kostnadsfritt under TomTom GO-
enhetens hela livstid.

Livstids TomTom Traffic – Med den vansinnigt korrekta 
trafikinformationen kan TomTom GO planera rutter runt trafiken på ett 
smart sätt.

TomTom-tjänster via inbyggt SIM-kort* – Få livetjänsterna  
TomTom Traffic och fartkameror via det inbyggda SIM-kortet i  
TomTom GO. Inga roamingavgifter när du kör utomlands.

TomTom MyDrive – Planera resvägar, kolla trafikinfo live och spara 
favoriter från din smartphone, surfplatta eller dator.

Handsfreesamtal – TomTom GO är utformad för att ge 
handsfreesamtal av hög kvalitet i bilen. Det är bara att ansluta 
telefonen och köra.

NYTT: Förutsägelse av destination – Din TomTom GO kan nu lära 
sig dina körvanor och förutsäga dina destinationer, så att du kommer 
iväg snabbare.

NYTT: Uppdateringar via Wi-Fi – Få de senaste kartorna och 
programvaran för din TomTom GO via inbyggd Wi-Fi. Utan dator.

Vi rekommenderar att du använder ett Wi-Fi-nätverk med en 
nerladdningshastighet på minst 30 MB/s, särskilt när du uppdaterar 
kartor som kan vara stora nerladdningar.

NYTT: Smartphonemeddelanden – TomTom GO kan läsa upp 
meddelanden från telefonen när du har händerna på ratten och 
ögonen på vägen. Ta reda på vilka meddelandeappar som stöds genom 
att besöka: tomtom.com/connect

NYTT: Kompatibel med Siri och Google Now™ – Aktivera och 
prata med Siri eller Google Now™ genom att trycka på en knapp och 
använda mikrofonen på din TomTom GO.

Aktivt magnetfäste – Det unika magnetfästet är så lättanvänt att 
du aldrig riskerar att glömma din TomTom-navigator – det är helt 
krångelfritt.

Helt interaktiv skärm – Nyp, zooma eller svep på TomTom GOs 
interaktiva skärm. Tryck på kartan, rutten eller ikonerna för genvägar till 
viktiga funktioner.

Röststyrning – Styr din TomTom GO med rösten, så att du kan 
fokusera på körningen. Säg ”Hej TomTom” för att börja.

Avancerad körfältsvägledning – Navigatorn visar tydligt vilket körfält 
du ska ta när detta behövs.

Snabbsökning – Listor med destinationer visas på navigatorn så fort 
du börjar skriva.

KARTTÄCKNING
Installerade kartor av Europa: 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

Anslutande vägar: AL, BA, BY, MK

I världskartorna ingår även Afrika, Latinamerika, Australien, Nya 
Zeeland, Sydostasien, Nordamerika, Kanada och Mexiko.

Du kan installera kartorna genom att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 
och ladda ner dem till din enhet. Utan dator. Gå bara till enhetens 
Inställningar, anslut till ett Wi-Fi-nätverk och tryck på Kartor. Du får 
gratis uppdateringar till alla dina kartor, under hela enhetens livstid.

Vad betyder livstid?

Livstid är den tid som enheten går att använda, dvs. den period som 
TomTom fortsätter att förse din enhet med programuppdateringar, 
tjänster, innehåll och tillbehör. En enhets livslängd är slut när detta inte 
är tillgängligt längre. Livstidstjänster kan endast användas på den enhet 
de köptes tillsammans med och kan inte överföras till en annan enhet 
eller app från TomTom.

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

TOMTOM TRAFFIC-TÄCKNING 
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.

Om du vill läsa mer om TomToms livstidstjänster som Livstids Kartor, 
TomTom Traffic och Fartkameror, går du till tomtom.com/lifetime

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
• TomTom GO 5200- eller TomTom GO 6200-enhet

• Aktivt magnetfäste  

• Billaddare och USB-kabel för datorn 

• Dokumentation

*TomTom-tjänsterna via inbyggt SIM-kort är begränsade till de länder som finns på den karta som var installerad på enheten när du köpte den. 

GO|6200
with Wi-Fi®

GO|5200
with Wi-Fi®


