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A zenec.naviextras.com a ZENEC iGO navigációs szoftver alapú készülékek hivatalos oldala, 

ahol frissíthető a térképállomány és a tartalom. A weboldal 9 nyelven érhető el, online 

támogatás biztosított, és 75 ország térképét kínálja, melyek az összes GPS funkciós ZENEC 

készülékkel kompatibilisek. 

 

Miért kell frissíteni a navigációs szoftvert? 

 Világszerte minden nap zárnak le és nyitnak meg hidakat, autópályákat, 

útkereszteződéseket. 

 Gyakran változnak az utcanevek és a közlekedési szabályok. 

 Bővítse ki az eredetileg a készülékre töltött térképeket a nyaralásokhoz és üzleti 

utakhoz. 

 Vásárolja meg az élethosszig tartó TMC Pro licencet, és használja ki az útvonal 

dinamikus újratervezésének előnyeit forgalmas közlekedési helyzetben. 

 

* A készüléktől függően változó tartalmakat kínálunk. 

 

A zenec.naviextras.com előnyei 

 Élvezze, hogy könnyen hozzáférhet a térképfrissítésekhez és egyéb térképekhez. 

 Használja ki a „legfrissebb térképgaranciát”, töltse le a GPS jellel történő első 

aktiválástól számított 30 napon belül a térképfrissítéseket*. 

 Növelje a személyes navigációs tapasztalatait, egészítse ki készülékét és frissítse a 3D 

extrákat, érdeklődési pontokat, hangprofilokat, stb. 

 Iratkozzon fel a közlekedési információs szolgáltatásra. 

 Használja ki az akciókat, és válasszon kedvező, Önnek tetsző ajánlatot a sokoldalú 

választékból. 

 Iratkozzon fel a Naviextras hírlevélre, hogy megkapja a legfrissebb információkat, 

ajánlatokat vagy a készülékéhez fontos frissítéseket. 

 Hitelkártyával a nap 24 órájában kényelmesen online kifizetheti a kiválasztott 

tartalmat. 

 

* Amennyiben elérhetőek új térképek. 

 

Navigációs tartalmi frissítések és ügyfélszolgálat 

 Amennyiben nehézségekkel találná szemben magát a térképfrissítések vagy az extra 

tartalmak telepítésekor, forduljon a támogató csoporthoz: 

http://zenec.naviextras.com/shop/portal/support 

 Az Ön Zenec készülékéhez illő térképfrissítések útmutatóhoz látogasson el a 

lhttp://www.zenec-hungary.hu/szoftver-frissitesek/szoftver-frissitesek oldalra, és 

válassza ki a megfelelő modellt. 

 Amennyiben térkép hibákat vagy útvonal vezetési problémákat talál, értesítheti 

közvetlenül a Tele Atlast, akik esetet nyitnak a problémára: 

http://mapinsight.teleatlas.com/mapfeedback/index.php  
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TÉRKÉPFRISSÍTÉSEK 

 

 

Tudta, hogy az európai utaknak évente 20%-a változik? Új utak épülnek, a már meglévők 

módosulnak, a közlekedési szabályok és sebességhatárok változnak, és mindezek tetejében 

naponta új éttermek, hotelek és egyéb üzletek nyílnak. 

 

A friss térképekkel elkerülheti a kellemetlen meglepetéseket és a terelő utakat, gyorsabban 

érhet célba és biztonságosabban vezethet. 

 

 

Regisztráljon most! 

Tekintse meg a térképfrissítéseket! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


