
INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Nome Código EAN Referência
Peso do 
equipamento 

Peso da 
embalagem 

Dimensões do 
equipamento

Dimensões da 
embalagem

Detalhes da 
embalagem

Quantidade mínima 
de encomenda

GO BASIC DE 5'' EU45 (EMEA) 1BA5.002.00 0636926100410

209 g 459 g
14,45 x 9,05 x 
2,38 cm

18,8 x 12,1 x 5,8 cm

16 unidades por 
embalagem de 
envio
48 caixas por 
palete

16

GO BASIC DE 5'' EU45 T (EMEA) 1BA5.002.01 0636926100427

GO BASIC DE 5'' CE19 T (DACH) 1BA5.029.00 0636926100434

GO BASIC DE 5'' EU23 (EMEA) 1BA5.054.00 0636926100441

GO BASIC DE 6'' EU45 T (EMEA) 1BA6.002.01 0636926100403

280 g 511 g
16,25 x 10,48 x 
2,38 cm

GO BASIC DE 6'' EU45 (EMEA) 1BA6.002.00 0636926100397

GO BASIC DE 6'' CE19 T (DACH) 1BA6.029.00 0636926100380

©2018 TomTom N.V., Países Baixos. TomTom®, o logótipo ®, entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Todas as restantes marcas comerciais são detidas pelos 
respetivos proprietários. A TomTom N.V. não se responsabiliza pelos eventuais erros que possam surgir neste documento. Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A marca nominativa e os logótipos 
Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização das mesmas por parte da TomTom realiza-se com licença. As restantes marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos 
proprietários.
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COBERTURA CARTOGRÁFICA 
Mapas instalados: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, 
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA, XK

Estradas transfronteiriças: AL, BA, BY, MD, MK

COBERTURA DO TOMTOM TRAFFIC 
AD, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SM, TR, VA

Para mais informações, visite tomtom.com/lifetime

COBERTURA DE RADARES DE TRÂNSITO TOMTOM 
AD, AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, 
SK, SM, UA, VA

NA EMBALAGEM 
O TomTom GO Basic inclui: 

• TomTom GO Basic de 5" ou 6"
• Suporte integrado reversível
• Carregador de isqueiro
• Cabo USB
• Documentação

NA EMBALAGEM

Carregador de isqueiro Multi-USB

Carregue rapidamente até três 
dispositivos de uma vez enquanto 
está na estrada. Adequado para 
dispositivos USB como telemóveis e 
equipamentos de navegação.

Bolsa de proteção

Mantenha o aspeto impecável 
do seu TomTom. Esta bolsa 
de proteção protege o seu 
equipamento de navegação 
contra choques e riscos.

5" 6"

GO  BASIC

CONDUZA RUMO 
À AVENTURA

Navegação conectada para a sua próxima viagem

#roadtrips

#roadtrips

#roadtrips

TOMTOM GO BASIC
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TOMTOM GO BASIC

A SIMPLICIDADE NO SEU MELHOR
Com WiFi®, atualizações rápidas e notificações do telemóvel. 
Tudo aquilo de que necessita para se concentrar na estrada 
e manter-se ligado. Além disso, passa a ter acesso ao 
planeamento de percursos inteligente da TomTom, ao Traffic 
Vitalício e a atualizações de mapas frequentes. Opte pelo 
percurso mais panorâmico com o TomTom Road Trips e inicie 
sessão no MyDrive para editar os seus percursos e adicionar 
atividades para fazer ao longo da caminho.

DEIXE-SE INSPIRAR PELO  
TOMTOM ROAD TRIPS 
Faça-se à estrada com os melhores percursos do mundo 
disponíveis em exclusivo. Selecionámos os melhores 
percursos para si. Da deslumbrante Costa de Amalfi à 
memorável Route 66. Escolha entre, pelo menos, 100 dos 
mais incríveis percursos do mundo e parta à descoberta. 

Comece a sua aventura em roadtrips.tomtom.com

PERSONALIZE O SEU PERCURSO 
COM O TOMTOM MYDRIVE
Utilize o website ou a aplicação TomTom MyDrive para 
planear e editar o seu percurso perfeito. Encontre e reserve 
os melhores locais para comer e ficar com as reviews do 
TripAdvisor e adicione-os ao seu percurso. Sincronize-os 
para o seu equipamento através de Wi-Fi®. Depois, é só 
conduzir.  

Planeie o seu percurso em mydrive.tomtom.com

APROVEITE AO MÁXIMO A SUA 
VIAGEM COM O TOMTOM GO BASIC
Relaxe e deixe que o equipamento de navegação faça o 
trabalho por si. Iremos guiá-lo pela estrada para que possa 
concentrar-se em aproveitar ao máximo a sua viagem.

DESCUBRA
TomTom Road Trips: descubra as melhores 
estradas para viajar, pesquisadas e 
cuidadosamente selecionadas para si pela 
TomTom.

TomTom MyDrive: planeie percursos, obtenha 
informações de trânsito e guarde favoritos a 
partir do seu smartphone, PC ou tablet.

Pontos de interesse: descubra os pontos de 
interesse à sua volta.

Pesquisa rápida: o seu equipamento de 
navegação apresenta-lhe listas de destinos assim 
que começa a digitar.

DESFRUTE

Mapas vitalícios da Europa*: conduza com 
os mapas mais recentes sem qualquer custo 
adicional.

TomTom Traffic vitalício*: obtenha percursos 
inteligentes que evitam o trânsito em tempo real 
durante a vida útil do equipamento de navegação.

Período de avaliação de 3 meses de radares 
de trânsito: os avisos antecipados notificam-no 
quando se estiver a aproximar de um radar de 
trânsito ou de uma zona de velocidade média. 
Após o período de avaliação, pode prolongar o 
serviço adquirindo uma subscrição.

Tecnologia avançada de indicação de faixa de 
rodagem: ajuda-o a preparar-se para as saídas e 
para os entroncamentos destacando claramente a 
faixa de rodagem que deverá utilizar ao longo do 
percurso planeado.

Processador quad-core rápido: arranque, 
pesquisa de destinos, cálculo de percursos; tudo 
isto é mais rápido graças ao novo processador.

Ecrã tátil de 13 cm (5") ou 15,5 cm (6"): Veja 
mais e conduza melhor.

LIGAR

Atualizações através de Wi-Fi®: obtenha os 
mapas e o software mais recentes através do Wi-
Fi incorporado. Não precisa de computador.

Mensagens de smartphone: leitura de mensagens 
de texto a partir do smartphone.

Serviços TomTom via Smartphone**: ative 
serviços em tempo real como as informações de 
trânsito ligando ao seu smartphone através da 
aplicação TomTom MyDrive.

*TomTom Traffic vitalício, Serviços e Mapas vitalícios: receba dados do serviço TomTom Traffic e efetue o download de 4 ou mais atualizações completas por ano para o seu mapa durante 
a vida útil do seu produto. Necessita de uma ligação à Internet e de uma conta TomTom MyDrive para efetuar o download das atualizações de mapas. Vitalício refere-se à vida útil do 
equipamento, ou seja, o período de tempo em que a TomTom continua a disponibilizar atualizações de software, serviços, conteúdos ou acessórios para o seu equipamento. Um equipamento 
atinge o fim da vida útil quando já não estiverem disponíveis uma ou mais atualizações, ou se não tiverem sido transferidas atualizações para o equipamento num período igual ou superior a 
36 meses. Para mais informações visite tomtom.com/lifetimemaps.
**Ligação ao smartphone: receba o TomTom Traffic e Serviços através do smartphone* com ligação por tecnologia sem fios Bluetooth®. O seu smartphone tem de ser compatível e dispor de 
um plano de dados. Pode estar sujeito a custos adicionais. Para mais informações, consulte tomtom.com/connect.
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PLANEIE A SUA PRÓXIMA VIAGEM
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