
Handleiding 90 dagen mapgarantie voor TomTom Carminat
(eenmalige gratis update van uw Benelux- of Europakaart)



Welkom

� Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe Renault met TomTom Carminat navigatie

� U kunt nu binnen 90 dagen eenmalig een gratis update uitvoeren van uw 

Benelux- of Europa SD kaart (mapgarantie)

� Hiermee bent u verzekerd van de nieuwste wegenkaart

� Zodra uw auto harder heeft gereden dan 50km/h gaan de 90 dagen in

� Na deze periode is een gratis update niet meer mogelijk. U dient dan via TomTom

HOME een kaartupdate aan te schaffen (de mapgarantie is dus alleen op nieuwe 

auto’s van toepassing)

� Voer de update zo spoedig mogelijk uit (bij voorkeur direct na ontvangst van uw 

nieuwe Renault)

� Nu volgt een eenvoudige uitleg hoe u uw SD kaart kunt updaten

� Voor eventuele vragen bel de helpdesk van TomTom: 020- 85 01 007

� Veel plezier met uw nieuwe Renault



Stap 1: verwijder de SD kaart uit uw TomTom Carminat

� Het is belangrijk dat u de SD kaart op de juiste manier verwijdert

Tik op Menu Selecteer ‘SD-Kaart verwijderen’ door met de 
Joystick te scrollen en druk de joystick in voor 

selectie. Volg de instructies



Stap 1: verwijder de SD kaart uit uw TomTom Carminat

� Zodra uw TomTom aangeeft dat het veilig is om de SD kaart te verwijderen duwt 

u op de SD kaart. Hierdoor schuift deze automatisch uit de SD kaart houder



� Tijdens het downloaden van TomTom HOME en het uitvoeren van de gratis 

update, 90 dagen mapgarantie, komt het voor dat u enkele keren met de SD 

kaart naar uw auto toe moet

� Zorg er dus voor dat uw auto niet te ver weg staat



Stap 2: installeer TomTom HOME op uw computer

� Ga naar http://www.tomtom.nl/nl_nl/services/tomtom-home/

� Klik op ‘Download HOME’ en let op dat u de juiste versie download (Windows of 

Apple). Volg de instructies

Windows
Apple



Stap 3: Gebruik de gratis 90 dagen mapgarantie

� In het hoofdmenu van TomTom HOME kunt u diverse handelingen verrichten

� Voor de mapgarantie klik op ‘Extra’ en vervolgens op ‘Meest recente kaart 

verzekerd’. Volg de verdere instructies. Let op: het downloaden van de 

mapgarantie kan enige tijd duren. Advies is om een vaste internetverbinding te 

gebruiken (dus geen Wifi).



Stap 4: plaats de SD kaart terug in uw TomTom Carminat

� Nadat de update is uitgevoerd kunt u de SD kaart terug plaatsen

� Zorg ervoor dat uw TomTom aan staat (dit doet u door de motor te starten of 

door de radio aan te zetten)

� Zodra uw TomTom is opgestart plaatst u de SD kaart terug in de houder door 

deze erin te duwen



TomTom Live Services

� Gedurende 90 dagen beschikt u ook nog over een gratis proefabonnement voor 

TomTom Live Services

� Met TomTom Live Services heeft u diverse handige hulpmiddelen bij de hand

� Wat dacht u van:

� Nooit meer in de file staan door real time verkeersinformatie?

� Via Google Search snel en gemakkelijk een bedrijf, restaurant o.i.d. opzoeken?

� Tijdig gewaarschuwd worden voor vaste en mobiele flitsers?

� Weten hoe de weersomstandigheden zijn op de plaats van bestemming?

� Probeer het uit en u zult overtuigd zijn van het gemak. U bespaart met TomTom

Live Services niet alleen tijd maar ook geld (brandstof en boetes).



TomTom Live Services

� Een TomTom Live Services abonnement kost slechts € 149,- voor 3 jaar. Dat is 

nog geen € 4,15 per maand!

� Uw Renault dealer kan het abonnement voor u afsluiten. Dus geen gedoe met 

online bestellen etc. Wel zo handig!

� Wilt u een TomTom Live Services abonnement? Ga dan binnen de proefperiode 

van 90 dagen bij uw Renault dealer langs. Renault verzorgt de rest voor u!


