
The best or nothing.

Sledujte nás na sociální síti.

Náš svět se nezvratně mění. Proto jsou mapové podklady pravidelně aktualizovány a nabízí 
zobrazení ve 3D pro snazší orientaci.

Se zastaralými mapami se časem v trasách navigace hromadí malé a velké chyby. Chybná 
doporučení k odbočování, chybné informace o čerpacích stanicích nebo prostě jen příliš dlouhá 
trasa připravují o čas a dovedou rozčílit.

Tak tomu být nemusí. S naší aktualizací map si užijete dokonalý výkon navigace s optimálním 
výpočtem tras na základě přesných a aktuálních informací. Společně s novým uživatelským 
rozhraním Vás navigace Garmin® Map Pilot dovede opět pohodlně k Vašim cílům – nezáleží na 
tom, zda na cestách, nebo domů.

Navštivte svého prodejce Mercedes-Benz a aktualizujte si svou navigaci Garmin® Map Pilot  
ještě dnes.

Důležité novinky z  
celé Evropy.

Nová aktualizace Garmin® Map Pilot.

Nyní k dostání za 5 353 Kč

Nyní aktualizovat

Být rychleji v cíli
Aktuální a přesné informace o 
trasách pomáhají vyhnout se 
zbytečným objížďkám.

Objevování nového   
Nové speciální cíle (POI) 
Vás povedou například k 
pamětihodnostem, věhlasným 
restauracím nebo k nejbližšímu 
bankomatu.

Efektivnější jízda    
Zdokonalené navigování k cíli snižuje 
spotřebu a tím šetří peněženku i 
životní prostředí.

Aktuální navigační data pro  
29 zemí Evropy.

Andorra, Belgie, Dánsko, Německo, Finsko, Francie, 
Gibraltar, Řecko, Velká Británie, Irsko, Itálie, 
Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, 
Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, 
San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Slovenská republika, 
Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko a 
město Vatikán

Přehled modelůKonfigurátor Objednávka 
brožur

Dohodnout se na 
zkušební jízdě

Vyhledávání 
prodejců

Navigace. Aktuální stav.  
5 353 Kč.

* Nezávislé cenové doporučení (vč. zákonné DPH) platné pro ČR. Autorizovaný servis má právo snížení ceny. Mohou vzniknout 
další náklady v důsledku vestavby, provedení aktualizace nebo pořízení potřebných doplňkových dílů. Další informace obdržíte u 
Vašeho partnera Mercedes-Benz. S výhradou chyb a cenových změn. Platí ceny, které jsou platné v den dodání.

SD Karte Garmin® 
MAP PILOT
Europa

SD Card Garmin® 
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