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Beschikbaarheid Belangrijke opmerkingen 
  NAVIGON Truck Navigation is niet compatibel met NAVIGON Live-producten.
  Voor het downloaden van NAVIGON Truck Navigation is een internet-

verbinding vereist. 
  De downloadsnelheid is a� ankelijk van de bandbreedte van uw internet-

verbinding.
  U kunt de profi elinstellingen van uw NAVIGON als volgt weergeven: 

kies Opties –> Instellingen –> Profi el selecteren –> Voertuiggegevens invoeren.
  Ga naar de website www.navigon.com/truck voor meer informatie over het 

product en de systeemeisen.
  NAVIGON Truck Navigation is beschikbaar in de volgende Europese landen: 

Benelux, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

  De registratie van de wegen is a� ankelijk van het land en het type weg.

Bespaar tijd en geld door de optimale route 
te kiezen
Aan de hand van speciale profielinstellingen zoals lengte, hoogte, 
gewicht en voertuigtype (vrachtwagen, camper, bestelwagen) wordt 
de optimale route geselecteerd. Zo blijft u uit de buurt van straten, 
bruggen en tunnels die niet geschikt zijn voor uw voertuig. Bovendien 
wordt bij het berekenen van de route rekening gehouden met 
tijdgebonden beperkingen en wettelijke voorschriften. Een voorbeeld 
hiervan zijn straten die verboden zijn voor vrachtwagens of campers.

NAVIGON MyReport
Met NAVIGON MyReport kunt u informatie doorgeven over mogelijke 
veranderingen in het wegennet. Na controle worden deze opgenomen 
in de eerstvolgende kaartupdates van NAVTEQ.

POI’s voor vrachtwagens
Meer dan zestienduizend POI’s voor vrachtwagens in vijfendertig 
Europese landen bevatten nuttige informatie over bijvoorbeeld het 
dichtstbijzijnde chauffeurscafé of tankstation voor vrachtwagens.

FreshMaps
In combinatie met NAVIGON FreshMaps kunt u NAVIGON Truck 
Navigation 24 maanden lang elk kwartaal actualiseren. Zo bevat 
uw apparaat altijd de nieuwste gegevens.

  Alle doorgaande wegen en 
geïndustrialiseerde en/of 
dichtbevolkte gebieden.

  Alle doorgaande wegen.
  Wegen voor normale 

autonavigatie.


