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iGO primo alapra kerül a Vodafone 

Navigation Hungary ingyenes alkalmazása 

Már letölthető a Vodafone Navigation Hungary frissített változata, amely 

az iGO primo app legújabb funkcióit is tartalmazza, és az on-board 

navigációnak köszönhetően használata nem generál extra költségeket 

az iPhone-felhasználók számára. 

Budapest – Díjmentes frissítésként tölthetik le telefonjukra a Vodafone-os iPhone-

előfizetők az iGO primo szoftvermotoron futó Vodafone Navigation Hungary legújabb 

verzióját. A Vodafone Magyarország és az NNG közös navigációs alkalmazása 

tulajdonságait tekintve megegyezik az iGO primo app magyarországi kiadásával, ám 

ezen felül tartalmazza a Vodafone üzletek helyét jelző POI-adatbázist is.  

Az átdolgozott szoftvermotornak köszönhetően az alkalmazás még stabilabb és gyorsabb 

lett, valamint olyan új funkciókkal gazdagodott, mint a zöld útvonalak tervezése, a 

Google helyfüggő keresés funkciója és az útkereszteződések valósághű ábrázolása. Az 

előző verzióhoz hasonlóan a navigáció teljes mértékben on-board, azaz a térképeket és a 

POI-adatbázist az okostelefon tárolja, tehát nem kell külön adatforgalmi vagy roaming 

díjat fizetni a használat után.  

További újdonságként a felhasználóknak lehetőségük nyílik arra is, hogy az 

alkalmazáson belül térképeket és egyéb extrákat vásároljanak, többek között a 

sebességmérő kamerák helyét jelző adatbázist, háromdimenziós várostérképeket és 

valós idejű forgalmi adatokat. A környező országok térképeinek hozzáadásával az 

országhatárokon átlépve is lehetővé válik a folyamatos navigáció és útvonaltervezés. A 

megvásárolható régiók az alábbi országok térképeit tartalmazzák:  

- Horvátország és Bosznia-Hercegovina  

- Németország, Ausztia és Svájc 

- Olaszország, Szlovénia és Málta  

- Spanyolország és Portugália  

- Csehország és Szlovákia 

- Románia 
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„A hazánkban igen népszerű iGO Navigáció díjmentes elérhetősége fontos hozzáadott 

értéket képvisel ügyfeleink számára. A jelenlegi frissítés is azt a célt szolgálja, hogy a 

lehető legjobb iPhone felhasználói élményt nyújtsuk a Vodafone előfizetőinek” - 

nyilatkozta Lakatos Péter, a Vodafone Magyarország stratégia, márka és kommunikációs 

vezérigazgató-helyettese.  

„A Vodafone-nal való együttműködés valódi mérföldkő számunkra, amely hozzásegíthet 

ahhoz, hogy a PND- és az autóipari területek mellett a mobil navigációs piacon is 

kulcsszereplővé váljunk” – mondta Balogh Péter, az NNG Kft. megbízott vezérigazgatója. 

A szoftver tulajdonságairól részletes leírást, illetve bővebb információt a 

www.igomyway.com/iphone és a http://iphone.vodafone.hu weboldalakon találhat.  

Csatlakozzon az iGO My way hivatalos Facebook oldalához is, ahol további 

érdekességeket osztunk meg rajongóinkkal. 

 

A Vodafone-ról 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 

országában van jelen és további 40 partnerhálózattal rendelkezik, 382 millió ügyfélnek 

szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil telekommunikációs 

szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi 

működését, jelenleg 22,55 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2012. februári 

adatok alapján). A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek 

portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások 

egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 

 

Az NNG Kft.-ről 

Az NNG Kft. a mobil, a járműipari és a személyi navigációs szektor számára fejleszt 

navigációs megoldásokat, és kínál teljesen testre szabható, fedélzeti 3D-s navigációs 

alkalmazásokat a vásárlók egyéni igényeit is kielégíteni kívánó eszközgyártók, 

autógyárak és OEM-márkák képviselői számára. A díjnyertes iGO My way 

szoftvermotorra épülő technológia már világszerte több mint 15 millió navigációs 

eszközön megtalálható. 

A vállalat emellett saját digitális térképek fejlesztésével is foglalkozik. A vállalat első 

nemzetközi termékét a 2006-os németországi CeBIT-en mutatta be. Azóta világszerte 

http://www.igomyway.com/iphone
http://iphone.vodafone.hu/
http://www.facebook.com/#!/pages/iGO-My-way/113927745302615
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több mint 150 hardvergyártó vállalattal alakított ki üzleti kapcsolatot. Az NNG több mint 

115 országban és 46 különböző nyelven nyújt megbízható navigációs megoldásokat. 

Az NNG-ről bővebben a www.igomyway.com honlapon olvashat. 

 

Kövesse nyomon cégünk híreit, nézze meg videóinkat, és töltse le képeinket: 

 
http://www.twitter.com/nngglobal 

 
http://www.youtube.com/user/NNGglobal 

 
http://www.facebook.com/igomyway 
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