
TOMTOM
Connected 
Navigatie 

voor Peugeot 



WAT IS 
CONNECTED NAVIGATIE? 

Connected navigatie voor Peugeot biedt real time connected services, zeg 
maar geconnecteerde services, en spraakherkenning. Dankzij LIVE Traffic, 
herberekening van de route en nuttige informatie, zoals brandstofprijzen 
van tankstations en beschikbaarheid van parkeergarages, verlopen uw 
ritten gemakkelijker en veiliger. Ook handig is de functie voor flitsers, die 
deel uitmaakt van de geconnecteerde services: zijn er flitsers op uw route, 
dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
Bij Peugeot krijgt u drie jaar de services gratis bij aankoop van de auto.
Om het maximum te halen uit uw navigatiesysteem, raden we u aan om 
de kaart regelmatig te updaten.
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VOOR SNELLER VERLOPENDE RITTEN
Weet altijd wat de snelste route is dankzij real 
time TomTom Traffic-informatie. De gegevens 
worden om de 30 seconden bijgewerkt. De 
services dekken 99% van alle wegen.

ZOEKEN, VINDEN  
EN VERTREKKEN MAAR
Snel zoeken met TomTom zorgt ervoor dat 
u al naar overeenkomstige adressen en 
Nuttige Plaatsen begint te zoeken terwijl u 
de letters nog aan het invoeren bent.

LAAT U NIET VERRASSEN 
DOOR HET WEER
Laat het weer uw rit niet verpesten. 
Weet wat voor weer het wordt. Op elk 
moment van de dag.

VIND EEN PARKEERPLAATS
Blijf niet uren in rondjes draaien. Parkeerhulp 
vindt de dichtstbijzijnde parkeergarages/-
terreinen en geeft het aantal beschikbare 
plaatsen en de prijzen aan.

TANKEN ZONDER GEDOE
Zoek naar tankstations onderweg of in de 
buurt van uw bestemming en vergelijk de 
brandstofprijzen.

TOMTOM FLITSERS 
WAARSCHUWT U ALTIJD 
voor flitsers om te voorkomen dat u de 
limiet overschrijdt*.

* In Frankrijk zijn alleen de Gevarenzones-waarschuwingen beschikbaar, terwijl in Duitsland en Zwitserland Flitsers niet beschikbaar is.
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*Als uw voertuig uitgerust is met de Peugeot Connect Box.
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BELANGRIJKSTE FUNCTIES/KENMERKEN VAN UW
GECONNECTEERD NAVIGATIESYSTEEM

GENIET ELKE DAG VAN TOMTOM-SERVICES MET VERBETERINGEN
3 JAAR inbegrepen: services en connectiviteit*
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...SERVICES VOOR CONNECTED NAVIGATIE NEMEN

Hoe kunt u genieten van uw 
geconnecteerde services? 
Download de MyPEUGEOT-app 
of maak verbinding met  
de PEUGEOT Services Store.

STAP 1 :
Download de MyPEUGEOT-app

STAP 2 :
Maak uw account aan of meld u aan met 
bestaande aanmeldingsgegevens of MyPEUGEOT-
aanmeldingsgegevens. (Bij het aanmaken van een nieuw
account ontvangt u een validatie via e-mail om uw account 
te activeren).

STAP 3 :
Voeg uw voertuig toe door het chassisnummer (VIN) in te 
voeren. U vindt het in uw boorddocument met de datum 
van eerste inverkeerstelling.

STAP 4 :
Als uw voertuig in aanmerking komt, vindt u alle 
beschikbare services in het gedeelte Services in de 
MyPEUGEOT-app. Of uw voertuig in aanmerking komt,  
kunt u ook controleren door u via deze link aan te melden bij 
de PEUGEOT Services Store:  
https://services-store.peugeot.nl/

HOE...

... WETEN OF GECONNECTEERDE SERVICES  
GEACTIVEERD ZIJN

Het TomTom Traffic-logo moet 
weergegeven worden in de 

rechterbenedenhoek van uw scherm.

https://services-store.peugeot.nl/


WAAROM 
KAARTEN UPDATEN

KAARTUPDATE 
INBEGREPEN

HOE  
UW KAARTEN UPDATEN

Elke dag veranderen miljoenen wegen 
van naam of rijrichting of worden ze zelfs 
afgesloten voor bestuurders.
In een wereld die blijft veranderen, doet u er 
goed aan om uw kaart up-to-date houden.
Zo zorgt u ervoor dat uw ritten zo vlot en 
efficiënt mogelijk verlopen.

Klik hier 
of scan deze code om 
te ontdekken hoe u uw 
kaarten kunt updaten.

https://www.peugeot.be/nl/kopen/mobiliteit-en-connectiviteit/update-van-gps-kaarten.html


CONNECTED NAVIGATIE 
VOORDELEN  

Waarom zou je je telefoon aansluiten als je kunt 
krijgen alle voordelen van Connected Navigation 
direct op je scherm?

*Vanaf activeringsdatum

Functies/kenmerken MyPEUGEOT drive Smartphonenavigatie

Offlinenavigatie indien geen verbinding -

Schermen 1 tot 3 Klein

Head-up display -

Geen ongewenste advertenties -

Gegevensbescherming -

Kwalitatief GPS-signaal -

Deel uw bestemming voordat u instapt -

Kosten voor datagebruik Drie jaar inbegrepen*
Afhankelijk van het land van

de gebruiker

Gebruikersinterface Aantrekkelijk Basis

Geen specifieke ondersteuning voor
smartphone plus kabel


