
TOMTOM 
NAVIGATION  

SYSTEM
FOR CITROËN

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 Citroën Navigation System offers a complete 
experience of connected navigation.

CITROËN
MODELIUOSE DIEGIAMOS 

TOMTOM
NAVIGACIJOS FUNKCIJOS

TomTom su pasididžiavimu pristato naujos kartos multimedijos sistemoms 
skirtą pažangiausią navigacijos įrangą. Drauge su išmaniosiomis paslaugomis, programine 

įranga ir žemėlapiais ši Citroën navigacija užtikrina aukščiausio lygio funkcionalumą.

           KAS RODOMA 
NAVIGACIJOS EKRANE?



1. NEXT INSTRUCTION 
This gives details of the next manoeuver, the name 

of the road, and the distance to the junction. Bellow this, 
there is also brief details  of the following junction.

2. TRAFFIC
Traf�c jams are represented in the map with 

3 differents colors : Yellow for light Traf�c, Orange for 
moderate traf�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 traf�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 RODOMA 
NAVIGACIJOS EKRANE?

1. NAVIGACIJOS NUORODOS
Aprašomas kitas manevras, nurodomas gatvės arba 
kelio pavadinimas ir atstumas iki sankryžos. 
Apačioje pateikiama esminė informacija apie 
artimiausią kelių sankirtą.

2. INFORMACIJA APIE EISMO SĄLYGAS
Eismo spūstys žemėlapyje iliustruojamos 3 skirtingomis 
spalvomis: geltona žymi nedidelį eismo intensyvumą, 
oranžinė – vidutinį, o raudona praneša apie 
susidariusią spūstį.

3. MARŠRUTO JUOSTA
Išsirinkus maršrutą, rodoma aktyvi juosta. Jos viršuje pateikiama 
informacija apie kelionės tikslą. Taip pat pateikiami pranešimai 
apie eismo sąlygas, greičio matuoklius ir pakeliui esančias 
lankytinas vietas. Renkantis žemėlapio vaizdą, maršruto juostą 
galima paslėpti. Norėdami tai padaryti, pasirinkite nustatymus.



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 cur-

rent 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. MARŠRUTO UŽBAIGIMO MYGTUKAS
Spustelėkite šį mygtuką, jei norite atšaukti pasirinktą maršrutą.
 Kai paspausite šį mygtuką, atsiras papildoma lentelė, kurioje 
turėsite patvirtinti, kad pageidaujate atšaukti pasirinktą maršrutą.

5. VAIZDO PERJUNGIMO MYGTUKAS
Paspaudę šį mygtuką galėsite rinktis 3D, 2D vaizdą iš 
viršaus arba 2D vaizdą pagal kelionės kryptį.

6. GARSO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
Paspaudę šį mygtuką galėsite įjungti/išjungti navigacijos 
garsą.

7. KELIONĖS TIKSLAS
Šiuo simboliu iliustruojamas galutinis Jūsų kelionės tikslas. 

8. GREIČIO MATUOKLIŲ PRANEŠIMAI
Paspauskite šį mygtuką, jei norite pranešti apie Jūsų maršrute 
esantį greičio matuoklį. Pasirodys iššokanti žinutė, kurioje bus 
prašoma patvirtinti pranešimą. 

9. PARINKČIŲ MYGTUKAS
Paspaudę šį mygtuką būsite nukreipti į maršruto parinkčių skydelį, 
kuriame galėsite peržiūrėti pasirinktą maršrutą ir keisti jo parinktis. 



BEST IN CLASS
  NAVIGATION

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 Citroën Navigation System  
during 3 years after car purchasing.

TABLE OF CONTENTS

1. Key advantages

2. TomTom Services
• Over-the-air Map Updates
• Dynamic Range Mapping
• Charging Station Finder
• Charging point real time avaibility
• Online Traf�c
• TomTom Alert Service and Speedcams
• Online Search Adress and Points of Interests
• Off Street Parking
• Fuel Prices
• Local Weather

3. MyCitroën
• Send to nav

PAŽANGIAUSIA  

         NAVIGACIJOS ĮRANGA

Ilgametė TomTom patirtis tobulinant navigacijos 
technologijas ir vartotojo sąsają leidžia vairuotojams 
maksimaliai išnaudoti visiškai integruotos sistemos 
galimybes. Patogiai ir intuityviai valdoma sistema 
greitai reaguoja į vairuotojo pasirinkimus ir eismo 
sąlygų pokyčius. Citroën navigacijos įrangoje 
diegiamos TomTom išmaniosios paslaugos 
nemokamai veikia 3 metus po automobilio 
įsigijimo.

TURINYS
1. Svarbiausi privalumai 

2. TomTom paslaugos
• Belaidžiu būdu atnaujinami žemėlapiai
• Dinaminis nuvažiuojamo atstumo iliustravimas
• Įkrovimo stotelių paieška
• Įkrovimo stotelių užimtumas realiuoju laiku 
• Eismo sąlygos
• TomTom įspėjimai ir pranešimai apie greičio matuoklius
• Adresų ir lankytinų vietų internetinė paieška 
• Stovėjimo vietos 
• Degalų kainos
• Orų prognozės 

3. MyCitroën
• Persiųsti į navigaciją



KEY
ADVANTAGES

1. A UNIQUE, MULTI-DEVICE EXPERIENCE
Navigation follows you on board and out of the 

vehicle, thanks to the MyCitroën App and the Citroën 
Navigation System that together offer 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 different applications.

4. CLUSTER DISPLAY VISUALISATION
The cluster displays Traf c hazard warnings, speed 

limit warning, multi-lane level guidance, and turn by turn 
instructions.

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 offering 

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 traf c situation on the route that you typically take 
to this destination. Thanks to the shortcuts you can easily 
access in one single click to your favorite destination.

7. EXTENDED HEAD-UP DISPLAY
 The Extended Head-Up Display projects the 

essential driving information onto the windscreen, in the 
driver’s  eld of vision. Wide projection and spatialized 
effect give a unique driving experience. 

8. NAVIGATE WITH VOICE RECOGNITION
 Use new intuitive and ef cient full natural 

language voice recognition to look for address and points 
of interest then let you guide to the one choosen. Simply 
say « Hello Citroen » or activate by push button.

1. SKIRTINGIEMS ĮRENGINIAMS PRITAIKYTA 
TECHNOLOGIJA
Naudojantis Citroën navigacijos sistema ir MyCitroën programėle, 
bus lengviau orientuotis ne tik vairuojant, bet ir išlipus iš
automobilio. Net nepajusite, kaip nuo vieno įrenginio
pereisite prie kito.

2. LEISKITĖS Į KELIĄ PAMIRŠĘ RŪPESČIUS
Dar prieš pradėdami kelionę tiksliai žinosite, kokį atstumą galite 
nuvažiuoti ir kokie galimi energijos papildymo būdai, tad dėl to 
nejusite jokio nerimo. Kitaip nei naudojantis išmaniuoju telefonu, 
paieška ir maršruto sudarymo funkcija veiks ir be interneto ryšio. 
Tokiu atveju sistema naudos vietinėje laikmenoje išsaugotus 
žemėlapius.

4. SUTELKTINIS EKRANO VAIZDAS
Sutelktinio vaizdo ekrane rodomi įspėjimai apie eismo įvykius, 
greičio ribojimai, rekomendacijos dėl eismo juostos keitimo ir 
tikslios maršruto kelio sankirtų nuorodos.

5. PATOGUS IR GREITAS VALDYMAS
Matydami aiškiai pateiktą informaciją be jokių blaškančių 
pranešimų, daugiau niekada nepraleisite išvažiavimo iš 
pagrindinio kelio ar svarbaus posūkio. Laikydamasi kiekvienoje 
šalyje galiojančio reglamentavimo, sistema seka kelio ženklinimą, 
todėl kad ir kur patektumėte, visuomet užtikrintai valdysite 
situaciją ir pamiršite su automobilio vairavimu susijusius rūpesčius.

7. PRAPLĖSTO FUNKCIONALUMO PROJEKCINIS EKRANAS
Praplėsto funkcionalumo projekcinis ekranas ant priekinio 
automobilio stiklo vairuotojo regėjimo lauke pateikia visą 
svarbiausią informaciją. Didelis projekcijos plotis ir erdvinis
 vaizdas vairuotojui suteikia unikalią patirtį.

8. NAVIGACIJOS VALDYMAS BALSU
Naudokitės nauja visiškai intuityvia ir efektyvia valdymo balsu 
funkcija. Natūralią šneką atpažįstanti technologija padeda 
surasti norimą adresą ar lankytiną vietą, o vėliau pateikia 
nuorodas iki pasirinkto kelionės tikslo. Norėdami aktyvuoti 
sistemą, tiesiog ištarkite „Hello Citroën“ arba 
paspauskite mygtuką.

3. VISKAS SUASMENINAMA
Galite pakeisti pagrindinio ekrano vaizdą ir matyti jame tai,
 kas Jums svarbiausia. Galite pridėti savo dažniausiai lankomas 
vietas ar mėgstamas programėles. 

6. INTUITYVUMAS IR GALIMYBĖ NUMATYTI Į PRIEKĮ
Dažnai automobiliu besinaudojantiems vairuotojams pagal 
sukauptus duomenis gali būti pateikiamos rekomendacijos 
dėl kelionės tikslo. Įsėdus į automobilį, navigacija pasiūlys 
vieną iš dažniausiai naudojamų variantų, tad kiekvieną kartą 
nereikės įvesti kelionės tikslo (pavyzdžiui, darbas ar namai). 
Išsirinkus siūlomą kelionės tikslą, navigacija iš karto pateiks 
informaciją apie eismo sąlygas Jūsų dažniausiai pasirenkame 
maršrute ir nurodys atvykimo laiką. Greitojo valdymo nuorodos 
leidžia vienu spustelėjimu pasirinkti Jūsų mėgstamiausias 
paskirties vietas.

SVARBIAUSI
         PRIVALUMAI



CONNECTED
SERVICES

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

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 
MAPS

MAP UPDATE OVER THE AIR VIA WIFI®  
AND EMBEDDED CONNECTIVITY

Before map update After map update

NUOTOLINIU BŪDU ATNAUJINAMI ŽEMĖLAPIAI
BELAIDŽIU BŪDU PER WI-FI® RYŠĮ ATNAUJINAMI 
ŽEMĖLAPIAI IR INTEGRUOTAS JUNGIAMUMAS

IŠMANIOSIOS 
         PASLAUGOS
TomTom išmaniosios paslaugos pateikia vairuotojams svarbiausią informaciją. 
Tai leidžia pamiršti kelionės planavimo rūpesčius ir mėgautis automobilyje leidžiamu laiku. 

Regiono, kuriame vairuojate automobilį, žemėlapiai nuolatos nejuntamai atnaujinami belaidžiu būdu. Dėl niekada nepasensiančios sistemos vartotojas nesusidurs 

su jokiais nepatogumais. 

Daugeliu atvejų svarbiausi atnaujinimai įdiegiami automatiškai, todėl patiems vairuotojams nereikia rūpintis žemėlapių atnaujinimu.



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

EV SERVICES

•  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

DYNAMIC 
RANGE 
MAPPING

EV
STATIONS

ŽEMĖLAPYJE RODOMAS NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS ĮKROVIMO STOTELIŲ PAIEŠKA STOTELIŲ UŽIMTUMAS REALIUOJU LAIKU

ELEKTROMOBILIAMS SKIRTOS PASLAUGOS

Jei dar prieš pradėdami kelionę tiksliai žinosite, kokį atstumą galite įveikti ir 
kur pakeliui yra įkrovimo stotelės, nebeliks jokio nerimo. Didžiuliame 
multimedijos įrangos ekrane realiuoju laiku rodomas dinamiškai kintantis 
nuvažiuojamas atstumas ir artimiausios įkrovimo stotelės. 

Senkant energijos atsargoms, vairuotojui bus pasiūlyta ieškoti įkrovimo vietos.

Elektromobilių vairuotojai gali greitai rasti artimiausias įkrovimo stoteles ir, 
remdamiesi gauta informacija, nuspręsti, kur ir kada įkrauti bateriją. 
Sistema automatiškai pateiks su Jūsų automobiliu suderinamų
* įkrovimo stotelių sąrašą. 

• Realiuoju laiku rodoma informacija apie įkrovimo stotelės užimtumą. 
• Lanksčios galimybės rinktis norimą įkrovimo stotelę.

• Patogus įkrovimo stotelių užimtumo iliustravimas – Raudonos=užimtos/Žalios=laisvos 
• Įrangos ir operatoriaus pavadinimas 
• Įkrovimo stotelės adresas, veikimo valandos, mokėjimo būdai 
• Paieška maršrute, išankstinis planavimas kertant sieną 

*Nustatymuose galite išsirinkti savo elektromobilio jungties tipą ir daugiau dėl to nesirūpinti.

*Paslaugos siūlomos ne visiems elektromobiliams.



Data is updated every 30 seconds. Guarantees access to 
the most up-to-date and accurate traf�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 traf�c conditions. If traf�c jams, heavy rain, snow or 
other incidents are found on your current route, the navigation 
will offer 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 Traf�c detected  
up to 100m

SEARCH

INFORMACIJA APIE EISMO SĄLYGAS

INFORMACIJA APIE EISMO SĄLYGAS
TOMTOM ĮSPĖJIMAI IR PRANEŠIMAI APIE GREIČIO 
MATUOKLIUS INTERNETINĖ ADRESŲ IR LANKYTINŲ VIETŲ PAIEŠKA

Atnaujinama kas 
30 sekundžių

Apima 99 proc. bendrojo 
naudojimo kelių

Didelė bendruomenė
Iki 100 m atstumu 
�ksuojamas transporto 
srautas

Duomenys atnaujinami kas 30 sekundžių. Pateikiama naujausia ir 
tiksliausia informacija, nepriklausomai nuo paskirties vietos, padeda 
vairuotojams greičiau, saugiau ir be netikėtumų pasiekti kelionės
tikslą. Navigacijos sistemai nuolatos perduodama informacija apie 
kintančias eismo sąlygas. 

Pasirinktame maršrute už�ksavus spūstį, stiprų lietų, sniegą ar kitas 
nepalankias sąlygas, navigacija pasiūlo pasirinkti kitą kelią.
Tai leidžia dėl nenumatytų aplinkybių neprarasti daug laiko.

Įspėjimai apie priekyje už�ksuotus eismo įvykius ar greičio 
matuoklius sumažina vairuotojo patiriamą stresą ir padidina 
eismo saugumą.

Gaukite pranešimus apie stacionarių greičio 
matuoklių buvimo vietas 

Gaukite įspėjimus, kuriais dalijasi vieninga Europos 
vairuotojų bendruomenė

Prisijunkite prie bendruomenės, realiuoju laiku 
dalykitės informacija apie Jūsų maršrute esančius 
greičio matuoklius

Siūloma atsižvelgiant į šalyje galiojančius teisės aktus

Galimybė skirtingais būdais ieškoti lankytinų vietų 

• Pasirinkimas iš milijonų visame pasaulyje esančių lankytinų vietų 
• Paieška pagal pavadinimą, kategoriją arba vietovę 
• Paieška pagal artimiausią adresą, pašto kodą arba paskirties vietą 
• Realiuoju laiku atnaujinama duomenų bazė



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

STOVĖJIMO VIETŲ PAIEŠKA DEGALŲ KAINOS ORŲ PROGNOZĖS

Rodomos artimiausios pakeliui arba netoli kelionės tikslo 
esančios stovėjimo aikštelės ir pateikiama svarbiausia 
informacija: 

• Užimtumas realiuoju laiku 
• Darbo valandos 
• Siūlomos paslaugos 
• Rinkliavų dydžiai*

Galimybė matyti pakeliui arba bet kurioje kitoje žemėlapio 
vietoje esančias degalines. 
• Informacija apie degalų kainas, degalinės vietą,
   įmonės pavadinimą ir darbo valandas. 
• Esant mažam degalų likučiui, žemėlapyje rodomas 
   nuvažiuojamo atstumo spindulys

Vairuotojai vos keliais mygtukų paspaudimais gali peržiūrėti informaciją 
apie artimiausios valandos, dienos ar savaitės orus. 
Pateikiama svarbiausia informacija: 
• Penkių dienų orų prognozė didiesiems miestams 
• Nurodoma aukščiausia ir žemiausia paros temperatūra, 
   vėjo greitis ir kryptis, taip pat kritulių kiekis

* Informacija pateikiama ne visose šalyse.

* Informacija pateikiama ne visose šalyse.



DISCOVER
MY CITROËNAPP

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 MyCitroën App and 
send it to your car as destination.

ATRASKITE
         MYCITROËN PROGRAMĖLĘ

Dar niekada nebuvo taip paprasta greitai pasiekti kelionės tikslą. Naudodamiesi
MyCitroën programėle, visuomet žinosite, kur stovi Jūsų automobilis, 
galėsite ieškoti įvairių lankytinų vietų (pvz., įkrovimo stotelių, stovėjimo vietų, 
restoranų, turistinių objektų) ir pasirinkę norimą maršrutą persiųsti jį 
automobilio navigacijai.




