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TOMTOM
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TomTom is proud to provide the full navigation solution 
to all series of the new connected infotainment platform.  
Together with connected services, software and maps,  

the PEUGEOT System o�ers a complete experience  
of connected navigation.

TOMTOM
PEUGEOT NAVIGĀCIJAS SISTMĒMA

TomTom nodrošināt pilnu navigācijas risinājumu 
visām jaunās savienotās informācijas un izklaides 

platformas sērijām. Kopā ar savienotajiem pakalpojumiem, 
programmatūru un kartēm Peugeot navigācijas sistēma 

piedāvā pilnīgu savienotas navigācijas pieredzi.



1. NEXT INSTRUCTION 
This gives details of the next manoeuver, 
the name of the road, and the distance to 
the junction. Below this, there is also brief 
details of the following junction.

2. TRAFFIC
Tra�c jams are represented in the map with 
3 di�erents colors : Yellow for light Tra�c, 
Orange for moderate tra�c,  and Red for 
high congestion

3. ROUTE BAR
The route bar appears when a route is 
active. It has an arrival information panel 
on the top,  and it also shows important 
information such as tra�c delays, 
speedcams, POI’s along your route. It is 
possible to hide the route bar in the map 
view, See settings.

WHAT’S ON
THE SCREEN ?
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KAS REDZAMS 
EKRĀNĀ?

1. NĀKAMAIS NORĀDĪJUMS

Tas sniedz informāciju par nākamo 
manevru, ceļa nosaukumu un 
attālumu līdz krustojumam. Zem 
tā ir arī īsa informācija par nākamo 
krustojumu.

2. SATIKSME

Satiksmes sastrēgumi kartē ir attēloti 
3 dažādās krāsās: Dzeltena - vieglai 
satiksme; Oranža - mērena satiksme; 
Sarkana - liels sastrēgums.

3. MARŠRUTA JOSLA

Maršruta josla parādās, kad maršruts ir aktīvs. 
Tā augšpusē ir ierašanās laika informācijas 
panelis, un tas parāda arī svarīgu informāciju, 
piemēram, satiksmes kavējumus, foto radarus, 
interešu punktus (POI) Jūsu maršrutā. 
Ir iespējams paslēpt maršruta joslu kartes 
skatā (sk. iestatījumus).



4. END ROUTE BUTTON
Use this button to cancel your route. If you 
click on this button; you see a con
rmation 
screen asking you to con
rm that you want 
to cancel the route.

5. SWITCH VIEW BUTTON
Select the switch view button to change 
between the 3D, 2D direction up, 2D 
heading.

6. MUTE BUTTON
Tap on this button to choose between all 
guidance instructions, alerts only, or no 
instructions at all.

7. FINAL DESTINATION
This symbol shows your 
nal destination of 
your current route.

8. SPEEDCAM REPORT 
Use this button to report a speedcam on 
your route. If you click on the button, a pop 
up message will ask you to con
rm the 
report.

9. THE OPTIONS BUTTON
Click on this button to go to the route 
options panel, where you can modify and 
get an overview of your current route.
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4. POGA BEIGT MARŠRUTU

Izmantojiet šo pogu, lai atceltu 
maršrutu. Ja noklikšķināt uz šīs 
pogas, Jums tiks lūgts apstiprināt, 
ka vēlaties atcelt maršrutu.

6. SKAŅAS IZSLĒGŠANAS POGA

Pieskarieties šai pogai, lai izvēlētos: 
visi norādījumi, tikai brīdinājumi vai 
vispār nekādus norādījumus.

8. BRĪDINĀJUMI PAR FOTO RADARIEM

Izmantojiet šo pogu, lai ziņotu par foto radaru 
Jūsu maršrutā. Ja noklikšķināsiet uz šīs pogas, 
Jums tiks lūgts apstiprināt ziņojumu.

5. POGA SKATĪJUMA PĀRSLĒGŠANAI

Izvēlieties skatījumu no 3D skata, 
2D virzienā uz augšu un 2D kursu.

7. I-TOGGLES

Pateicoties i-Toggles ierīcei, Jūs varat 
ātri un viegli piekļūt savam 
iecienītākajam galamērķim ar vienu 
klikšķi.

9. OPCIJU POGA

Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai pārietu uz maršruta 
opciju paneli, kur varat veikt izmaiņas un iegūt 
pārskatu par savu pašreizējo maršrutu.



As the result of TomTom’s 
extensive experience 
in user interface and 
navigation technology, 
drivers will bene�t from a 
fully integrated system, all 
in a user-friendly intuitive 
solution that responds 
quickly to the driver’s 
commands and changing 
driving conditions.

TomTom connected 
services are embedded in 
the   Navigation System 
free for 3 years on vehicles 
equipped with PEUGEOT 
3D Navigation.
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BEST IN CLASS
NAVIGATIONLABĀKĀ  
NAVIGĀCIJA KLASĒ

Pateicoties TomTom plašajai 
pieredzei lietotāja saskarsmes 
un navigācijas tehnoloģiju jomā, 
vadītāji gūst labumu no pilnībā 
integrētas sistēmas, kas 
piedāvāta lietotājam draudzīgā 
intuitīvā risinājumā, kas ātri 
reaģē uz vadītāja komandām 
un mainīgajiem braukšanas 
apstākļiem. 

TomTom savienotie pakalpojumi 
ir pieejami Peugeot navigācijas 
sistēmā 3 gadus pēc jaunas 
automašīnas iegādes.

SATURS
1. Galvenās priekšrocības
 
2. TomTom pakalpojumi
• Bezvada karšu atjauninājumi
• Dinamiskā autonomijas kartēšana
• Uzlādes staciju meklētājs
• Uzlādes punkta pieejamība reāllaikā
• Tiešsaistes satiksme
• TomTom brīdinājuma pakalpojumi 
   un foto radari
• Tiešsaistes meklēšanas adrese un 
   interešu punkti
• Autostāvvietas
• Degvielas cenas
• Vietējie laikapstākļi 

3. MyPeugeot
• Sūtīt navigācijai



1. A UNIQUE, MULTI-DEVICE 
EXPERIENCE
Navigation follows you on board and out of 
the vehicle, thanks to the MyPeugeot App 
and the PEUGEOT Navigation System that 
together o�er you a seamless experience.

2. GO WITHOUT WORRIES
There is no range anxiety when you know 
the range of how far you can drive, even 
before starting your journey and what 
solutions are available for your trip. Unlike 
mobile phones, even without internet 
connectivity, search and routing guidance 
will continue to work, with the system 
simply switching to onboard map data.

3. EVERYTHING IS CUSTOMIZABLE
You can optimize the home screen to �t 
your needs, by adding favorite locations, 
and di�erent applications.

4. CLUSTER DISPLAY VISUALISATION
The PEUGEOT i-Cockpit® allows the 
customer to project essential driving 
information or fully extend navigation map 
in the cluster display, above the steering 
wheel and close to the road, for an intuitive 
ride.

5. USER-FRIENDLY AND HIGHLY 
RESPONSIVE
Never miss an exit or turn and always know 
what’s ahead, with clear information and 
no distraction. The system automatically 
follows the local signage according to each 
country’s regulations, putting you in control 
and at ease, no matter where you are.

6. INTUITIVE AND PREDICTIVE
Navigation supports frequent drivers by 
o�ering destination suggestions based on 
your travel history. Instead of repetitively 
having to manually enter destinations (for 
example, Home or Work), the navigation 
system suggests relevant destinations at 
the start of the drive. By just con�rming 
going to the suggested destination, the 
navigation system will inform you about 
the time of arrival and the tra�c situation 
on the route that you typically take to this 
destination. 

7. I-TOGGLES
Thanks to the i-toggles device, you can 
directly and easily access in one single click 
to your favorite destination. 

8. NAVIGATE WITH VOICE 
RECOGNITION
Use new intuitive and e�cient full natural 
language voice recognition to look for 
address and points of interest then let you 
guide to the one choosen.  
Simply say « OK PEUGEOT » or activate by 
push button. 

KEY
ADVANTAGES

1. UNIKĀLA, VAIRĀKU IERĪČU PIEREDZE

Navigācija seko Jums automašīnā un izkāpjot 
no tās, pateicoties lietotnei MyPeugeot un 
Peugeot navigācijas sistēmai, kas kopā 
nodrošina nevainojamu pieredzi.

2. BRAUKT BEZ RAIZĒM

Nav nekādu raižu par plānoto braucienu, 
ja zināt, kāda ir Jūsu autonomija un kādi 
autonomijas palielināšanas risinājumi ir 
pieejami Jūsu maršruta laikā. Atšķirībā 
no mobilajiem tālruņiem, pat bez interneta 
savienojuma, meklēšana un maršruta 
norādes turpinās darboties, sistēmai 
vienkārši pārslēdzoties uz jau pirms tam 
iegūtajiem kartes datiem.

3. VISS IR PIELĀGOJAMS

Varat optimizēt sākuma ekrānu, lai tas 
atbilstu Jūsu vēlmēm, pievienojot 
iecienītākās vietas un dažādas lietotnes.

4.  KLASTERU VIZUALIZĀCIJA

Klasteris parāda brīdinājumus par bīstamām 
zonām maršrutā, brīdinājumus par ātruma 
ierobežojumiem, informāciju par vairāku joslu 
ceļiem un norādījumus par pagriezienu.

5. LIETOTĀJAM DRAUDZĪGS UN ĻOTI ATSAUCĪGS

Nekad nepalaidiet garām pagriezienu un vienmēr 
ziniet, kas ir priekšā, ar skaidru informāciju un bez 
traucējumiem. Sistēma automātiski seko 
vietējām norādēm saskaņā ar katras valsts 
noteikumiem, ļaujot Jums kontrolēt un justies 
ērti neatkarīgi no tā, kur atrodaties.

6. INTUITĪVS UN PROGNOZĒJOŠS

Navigācija atbalsta autovadītājus, piedāvājot 
galamērķa sasniegšanas ieteikumus, ņemot 
vērā arī Jūsu braucienu vēsturi. Tā vietā, lai 
atkārtoti būtu manuāli jāievada galamērķis 
(piemēram, mājas vai darbs), navigācijas 
sistēma brauciena sākumā jau ieteikts 
atbilstošos galamērķus. Tikai apstiprinot 
došanos uz ieteikto galamērķi, navigācijas 
sistēma informēs Jūs par ierašanās laiku un 
satiksmes situāciju maršrutā, pa kuru parasti 
braucat uz šo galamērķi. Pateicoties saīsnēm, 
ar vienu klikšķi varat viegli piekļūt savam 
iecienītākajam galamērķim.

7. NAVIGĀCIJA AR BALSS ATPAZĪŠANAS FUNKCIJU

Izmantojiet jaunu, intuitīvu un efektīvu dabiskās 
valodas balss atpazīšanas sistēmu, lai meklētu 
adreses un interešu punktus, pēc tam ļaujot 
Jums doties uz savu mērķi. Vienkārši sakiet 
"OK Peugeot" vai aktivizējiet, nospiežot pogu.

GALVENĀS
PRIEKŠROCĪBAS



The vehicle’s map of the region you drive is continually updated through a seamless over 
the air connection. This ensures the system is always up-to-date and responsive for the 
best navigation experience.
Drivers receive the most up-to-date information available automatically, eliminating 
manual map updates.

OVER-THE-AIR MAP UPDATES

TomTom Services provide relevant information to drivers  
allowing them to have a more pleasant journey.

CONNECTED 
SERVICES

MAP UPDATE OVER THE AIR 
VIA WIFI® AND EMBEDDED 
CONNECTIVITY

TOMTOM 
MAPS

Before map 
update

After map 
update

OVER-THE-AIR KARTES ATJAUNINĀJUMI KARŠU ATJAUNINĀŠANA OVER-THE-AIR 
REŽĪMĀ, IZMANTOJOT WI-FI® UN IEGULTO 
SAVIENOJUMU

SAVIENOTIE 
PAKALPOJUMI
TomTom savienotie pakalpojumi sniedz atbilstošu informāciju 
vadītājiem, kas ļauj nodrošināt patīkamāku braucienu.

Automašīnas karte reģionam, kurā braucat visbiežāk, tiek nepārtraukti atjaunināta, izmantojot 
nepārtrauktu bezvadu savienojumu. Tas nodrošina, ka sistēma vienmēr ir atjaunināta un 
nodrošinātu vislabāko navigācijas pieredzi. 

Autovadītāji saņem visjaunāko pieejamo informāciju automātiski, izslēdzot manuāli veicamos 
karšu atjauninājumus.



There is no range anxiety when you know 
even before starting your journey how far 
your car can drive and what the solutions 
are for your trip.
The large infotainment screen includes 
dynamic range mapping that visualises  
the vehicles real-time range on the map,  
as well as the nearest charging station.
The driver will be prompted to search for  
an EV station if battery is running low.

*EV Services avaibility depends on car model.

This enables EV drivers to �nd available 
locations and make informed decisions 
about when and where to charge. The 
system will prompt you automatically with 
a list of charging stations compatible* to 
your car.
•  Real-time information on the EV station 

availability
•  Flexibility to choose your preferred 

charging stations

•  Quick visualisation on EV availability – 
Red=unavailable/Green=available

•  Brand and operator names
•  EV station address information, opening 

hours, payment method
•  Along the route search, cross-border 

calculation

*You can set your connector type under settings one time 
and not worry again.

DYNAMIC RANGE MAPPING CHARGING STATION FINDER
CHARGING STATION REAL 
TIME AVAILABILITY

EV SERVICES

DYNAMIC 
RANGE 
MAPPING

EV
STATIONS

DINAMISKĀ AUTONOMIJAS
KARTĒŠANA

UZLĀDES STACIJAS MEKLĒTĀJS UZLĀDES STACIJAS PIEEJAMĪBA 
REĀLLAIKĀ

EV PAKALPOJUMI

Nav nekādu raižu par plānoto braucienu, ja zināt, 
kāda ir Jūsu autonomija un kādi autonomijas 
palielināšanas risinājumi ir pieejami Jūsu maršruta 
laikā. Lielajā informācijas un izklaides ekrānā ir 
iekļauta dinamiskā autonomijas kartēšana, kas 
kartē vizualizē automašīnas reāllaika autonomiju, 
kā arī tuvāko uzlādes staciju atrašanās vietas. 

Vadītājam tiks piedāvāts meklēt EV staciju, ja 
akumulators ir izlādējies.

Tas ļauj elektroauto vadītājiem atrast pieejamos 
uzlādes punktus un pieņemt laicīgi lēmumu par 
uzlādes laiku un vietu. Sistēma automātiski 
parādīs ar Jūsu automašīnu saderīgo* uzlādes 
staciju sarakstu.
 
• Reāllaika informācija par EV staciju pieejamību. 
• Iespēja izvēlēties vēlamās uzlādes stacijas.

• Ātra vizualizācija par EV pieejamību – 
   Sarkans=nav pieejams/Zaļš=pieejams 
• Zīmolu un operatoru nosaukumi 
• EV stacijas adreses informācija, darba laiks, 
   maksājuma veids 
• Maršruta meklēšana, pārrobežu aprēķins

* Iestatījumos varat iestatīt uzlādes kabeļa tipu un vairs neuztraukties
   par informācijas atbilstību.

*EV pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no automašīnas modeļa.



Data is updated every 30 seconds. 
Guarantees access to the most up-to-date 
and accurate tra�c information to help 
drivers arrive at their destinations faster, 
more safely and more reliably, regardless of 
their location.
The navigation system regularly receives 
information about the changing tra�c 
conditions. If tra�c jams, heavy rain, snow 
or other incidents are found on your current 
route, the navigation will o�er to re-plan 
your route and avoid any delays.

Warns drivers about what’s coming ahead, 
reducing stress and increasing safety.

Receive alerts that signal  xed 
camera zones

Receive updated alerts, sent by 
a unique community of drivers in 
Europe

Community input, share and report 
real time Speedcamera on your road 
ahead
Avaibility depends on country 
legislation

Multiple variants to search for any POI.
•  Millions of useful points of interest globally
• Search by name, category or place
•  Search by a nearby address, zip code or a 

destination
• Database is updated in real time

ONLINE TRAFFIC

ONLINE TRAFFIC TOMTOM ALERTS SERVICE 
AND SPEEDCAMS

ONLINE SEARCH ADRESS 
AND POINTS OF INTERESTS

TOMTOM 
TRAFFIC

TOMTOM 
SPEED 
CAMS

Updated 
every 30 
seconds

99% of 
the roads 
covered

Large 
community

Tra�c 
detected  
up to 100m

SEARCH

REĀLLAIKA SATIKSME

REĀLLAIKA SATIKSME TOMTOM BRĪDINĀJUMU 
PAKALPOJUMS UN FOTO RADARI

TIEŠSAISTES MEKLĒŠANAS ADRESE 
UN INTEREŠU PUNKTI

Atjaunināta 
ik pēc 
30 sekundēm

Par 99% 
pieejamo ceļu

Liela kopiena
Satiksme 
precizēta 
līdz 100 m

Dati tiek atjaunināti ik pēc 30 sekundēm. Tiek 
garantēta piekļuve jaunākajai un precīzākajai 
satiksmes informācijai, lai palīdzētu vadītājiem 
ātrāk, drošāk un uzticamāk nokļūt galamērķī 
neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. 

Navigācijas sistēma regulāri saņem informāciju par 
mainīgajiem satiksmes apstākļiem. Ja pašreizējā 
maršrutā tiek konstatēti satiksmes sastrēgumi, 
stiprs lietus, sniegs vai citi negadījumi, navigācija 
piedāvās pārplānot maršrutu un izvairīties 
no kavēšanās.

Brīdina vadītājus par gaidāmo, mazinot 
stresu un palielinot drošību.

Saņemiet brīdinājumus, kas brīdina 
par �ksēto foto radaru zonām.

Saņemiet atjauninātus brīdinājumus, 
ko nosūtījusi unikāla autovadītāju 
kopiena Eiropā.

Ievadiet, kopīgojiet un ziņojiet par 
foto radaru Jūsu priekšā.

Pieejamība ir atkarīga no valsts 
tiesību aktiem.

Vairāki varianti, lai meklētu jebkuru IP.

• Miljoniem noderīgu interešu punktu visā pasaulē 
• Meklēšana pēc nosaukuma, kategorijas vai vietas 
• Meklēšana pēc tuvumā esošās adreses, 
   pasta indeksa vai galamērķa 
• Datu bāze tiek atjaunināta reāllaikā



Shows parking lot locations nearby, 
along your route or near your destination, 
including:
• Real-time availability
• Opening hours
• Available services
• Prices*

*Availability depends on country.

Search and display fuel stations on the road 
to or on the entire map.
•   Information on prices, location, brand and 

opening hours
•  Autonomy radius view on the map when 

low fuel

Drivers have access to daily and hourly 
weather information at their �ngertips, 
including:
•  Five-day weather forecasts for towns and 

cities
•  Includes daily high and low temperatures, 

wind speed direction and amount of 
precipitation

OFF STREET PARKING FUEL PRICES LOCAL WEATHER

PARKING

WEATHER

FUEL

AUTOSTĀVVIETA DEGVIELAS CENAS VIETĒJIE LAIKA APSTĀKĻI

Rāda autostāvvietu atrašanās vietas tuvumā, 
Jūsu maršrutā vai netālu no galamērķa, tostarp: 
• Reāllaika pieejamība 
• Darba laiks 
• Pieejamie pakalpojumi 
• Cenas*

*Pieejamība ir atkarīga no valsts.

Meklējiet un pārskatiet degvielas uzpildes stacijas 
maršrutā vai visā kartē. 
• Informācija par cenām, atrašanās vietu, 
   zīmolu un darba laikiem 
• Autonomijas rādiusa skats kartē, kad 
   automašīnas degvielas līmenis ir zems

Autovadītājiem ir ērti pieejama laikapstākļu informācija pa 

dienām un pa stundām, tostarp:

 

• 5 dienu laika prognozes pilsētām; 

• iekļauta ikdienas augstākā un zemākā temperatūra, 

   vēja ātruma virziens un nokrišņu daudzums.



Reaching your destination has never been 
so easy. You always know where your car is 
located, you can search for any POI (e.q. charging 
stations, parking places, restaurants, attractions) 
in MyPeugeot App and send it to your car as 
destination.

DISCOVER  
MYPEUGEOT APPATKLĀJIET
MYPEUGEOT LIETOTNI

Sasniegt galamērķi nekad nav bijis tik vienkārši. 
Jūs vienmēr zināt, kur atrodas Jūsu automašīna, 
varat meklēt jebkuru IP (piemēram, uzlādes 
stacijas, autostāvvietas, restorānus, 
izklaides halles) no MyPeugeot lietotnes un 
nosūtīt savu izvēli uz savu automašīnas 
navigācijas sistēmu kā brauciena galamērķi.
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