
NaviExpert w PLAY
 

Od środy, 15 lipca br PLAY wprowadza do swojej oferty usługę 
nawigacji GPS online. Operator zawarł umowę współpracy z firmą 

NaviExpert, która jest wiodącym w Polsce dostawcą usługi nawigacji w 
telefonie komórkowym.

 
To odpowiedź na rosnące zainteresowanie usługami nawigacyjnymi i stale 
wzrastającą  liczbę telefonów komórkowych z wbudowanym modułem GPS 
w standardowej ofercie operatora. NaviExpert w PLAY  to dedykowana 
aplikacja, która w prosty sposób zamienia telefon komórkowy w 
pełnowartościowe urządzenie do auto nawigacji. Aplikacja przy wytyczaniu 
trasy każdorazowo ściąga aktualną mapę z Internetu. Dzięki temu 
rozwiązaniu  użytkownik może w najszybszy możliwy sposób  dotrzeć do 
celu podróży korzystając z wszystkich tradycyjnych funkcji nawigacji oraz 
szeregu innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych wyłącznie w 
technologii online. NaviExpert w PLAY to zawsze aktualna informacja o 
stanie dróg, uwzględniająca przy wytyczaniu trasy korki, roboty drogowe, 
fotoradary i inne utrudnienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik 
nawigacji oszczędza w pierwszej kolejności czas nie stojąc w korkach , nie 
błądząc. Oferowane rozwiązanie to duży komfort korzystania z nawigacji. 
Bez zbędnych dedykowanych urządzeń nawigacyjnych , wykorzystując 
telefon komórkowy, który i tak zawsze ma się przy sobie. Poczucie 
bezpieczeństwa podczas jazdy gwarantuje stale aktualizowana baza 
fotoradarów, częstych kontroli drogowych, niebezpiecznych miejsc oraz 
informacja o stanie dróg obejmująca remonty i inne utrudnienia .
 
Elastyczna oferta skierowana do abonentów sieci PLAY to również 
atrakcyjny pakiet obejmujący licencję na nawigację oraz koszty transmisji 
danych niezbędnej do ściągania aktualnych map.
Aby sprawdzić jak działa nawigacja PLAY na start oferuje możliwość 
testowania przez tydzień NaviExpert w PLAY całkowicie za darmo. Po tym 
okresie przedłużenie licencji kosztuje odpowiednio:
Na 24 godziny 3,66 zł z VAT
Na 7 dni 9,76 zł z VAT
Na 30 dni 24,40 zł z VAT
Co ważne cena zawiera koszty transmisji danych. Aplikacja w NaviExpert w 
PLAY działa w całej Polsce.
Lista telefonów posiadających wbudowanego GPSa i będących w ofercie 
PLAY:
 

• Sony Ericsson C702

• Samsung S7220

• Samsung S7350



• Samsung S8300

• Nokia 6210 Navi

• Nokia 6220

• Nokia E66

• Nokia E71

• HTC Diamond

• HTC Touch HD

Instalacja aplikacji wymaga jedynie wysłania darmowego SMSa - nawigacja 
na nr 321 lub pobrania bezpośrednio z przeglądarki WAP w telefonie pod 
adresem: http://play.getne.pl


