Інструкція з придбання додаткового контенту (мап, 3D-об’єктів, об’єктів (POI) тощо)
Для придбання додаткового контенту (мап, 3D-об’єктів, об’єктів (POI) тощо) на персональному
комп’ютері повинна бути встановлена остання версія програмного забезпечення Naviextras Toolbox
(завантажити останню версію можна зі сторінки https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads ).
Рекомендуємо спочатку ознайомитися з Інструкцією зі встановлення та використання програми
Naviextras Toolbox для того, щоб отримати безкоштовні оновлення, що знаходиться за адресою:
http://www.gpsmap.com.ua/support/manual/Naviextras_Toolbox-guide.pdf
1. Запускаємо програму Naviextras Toolbox, підключаємо через зчитувач карток навігаційне
програмне забезпечення на картці пам’яті. Naviextras Toolbox автоматично розпізнає, яке
саме програмне забезпечення встановлено на картці пам’яті та перевіряє ліцензію, після чого
пропонує користувачеві ввійти під тим іменем та з тим паролем, які були використані при
реєстрації на сайті www.naviextras.com .
Незважаючи на те, що реєстрація для якогось одного навігатора чи навігаційної програми
дозволяє запускати програму Naviextras Toolbox та встановлювати безкоштовні оновлення
для цілої низки інших навігаторів та програм, що підтримуються сайтом www.naviextras.com,
все ж при придбанні додаткового платного контенту рекомендуємо мати окремі облікові
реєстраційні записи для кожної моделі навігаторів окремо та входити саме з відповідними
Логіном та паролем. Це дозволить уникнути можливих непорозумінь на порталі з доступом
до оновлення через невизначеність між реєстраційним профілем та встановленою карткою з
навігаційною програмою для іншого навігатора.

2. Заходимо до розділу «Получить карты и больше»

3. Обираємо регіон, який нас цікавить, та перелік об’єктів контенту програмного забезпечення

4. Для прикладу оберемо придбання карти Європи з покращеним покриттям по Східній Європі
(картографічний матеріал від TopMap, включно з картою України від Карт Бланш Україна) без
підписки на річне оновлення. Відмітимо, що на сайті запропоновано два пакети карт Європи і
цей варіант повніший, він має краще картографічне покриття для країн Східної Європи.

З’являється нове вікно з описом мапи. Прокручуємо нижче і бачимо 3 варіанти придбання мапи:
-

Придбання найсвіжішої мапи з можливістю оновлювати її протягом року за $149.95
Придбання найсвіжішої мапи без можливості її оновлення за $119.95
Оренда мапи протягом 1 місяця з моменту оплати за $29.95

Оберемо для прикладу «Придбання найсвіжішої мапи без можливості її оновлення за $119.95»

5. Клацнемо мишкою по «ADD TO CART» («Додати до візочка»), з’явиться віконце з переліком
обраних для придбання продуктів. Якщо обрано вірно, клацнемо мишкою по «CHECKOUT»
(«Перевірка»).

6. З’явиться інше віконце. Перевірте замовлення, якщо все вірно, клацніть мишкою по “VERIFY
YOUR ORDER” («Підтвердити замовлення»). Після цього з’явиться сторінка з замовленням на
обрані продукти (конфіденційні дані з екранних знімків у цій інструкції вилучено).

7. Перевірте замовлення і, якщо все вірно і ви готові платити, клацніть мишкою по «PAYMENT»
(«Оплата»). З’явиться нова сторінка, де потрібно ще раз перевірити інформацію та обрати
різновид платіжної картки, якою ви хочете скористатись для оплати.

Клацніть по зображенню цієї картки. Приймаються платежі зроблені з використанням
платіжних карток American Express, Diners Club, MasterCard, Visa Classic, Visa Virtuon.
8. На цій сторінці потрібно ввести конфіденційну інформацію стосовно обраної платіжної картки:
- Payment Reference Number – Номер цього платіжного доручення. Саме на нього потрібно буде
посилатися у переписці з Nav N GO у разі якихось непорозумінь.
- Amount of pay – Сума платежу
- Payment with – Оплата за допомогою (вказується застосована платіжна система)
- Card Number – Номер платіжної картки

-

Card expiry date (MM/YYYY) – термін закінчення дії платіжної картки (місяць/рік, вибрати із
переліку, що розгортається)
Name Card Holder – Ім’я власника платіжної картки (заповнювати саме так, як записано на
самій картці)
Card Verification Code – (Код перевірки картки, 3- або 4 – значний. Гравірований зі зворотного
боку платіжної картки)
Коли вся інформація введена, клацніть мишкою по «Submit» («Надати на розгляд»). Зазвичай,
за хвилину або раніше з’явиться повідомлення про те, як пройшов платіж, і ви будете
переадресовані на сторінку, з якої зможете завантажити обраний контент. Дочекайтесь поки в
перелік доступних продуктів не поповниться замовленими продуктами, перш ніж розпочати
оновлення.

9. Після оплати на адресу електронної пошти, яку ви вказали при реєстрації на сайті
www.naviextras.com, буде надіслано рахунок, в якому буде вказано зняту суму та назву
продукту, який було оплачено вами.

