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NAVITEQ e ексклузивен дистрибутор за България на пълната гама NDrive – навигатори, 

смартфони и навигационен софтуер. 

18 Юни 2009, София: NDrive, водеща португалска компания на пазара на мобилни навигационни 

устройства, срещна доверен партньор в лицето на NAVITEQ. NDrive марката става все по-популярна, а 

чрез NAVITEQ всеки в България ще има шанса и удоволствието да се запознае с нея. 

 

NDrive  
 
Основана през 2001г., компанията стартира като разработчик на ГИС системи и геоданни. През 2005г. 

създават марката NDrive, която включва навигационни устройства, софтуер и карти. Много бързо се 

налагат като лидер на Иберийския полуостров за цялостни навигационни решения. Днес NDrive се 

предлагат в повече от 40 държави.  

 

Марката NDrive залага на няколко основни принципа: модерен дизайн, мултифункционалност, уникални 

характеристики, партньорство. 

 

Модерен дизайн: В България вече са най-тънките PND на пазара. 

Олекотеният дизайн и изчистената линия се съчетават с нови 

функции и възможности. 

 

Mултифункционалност: NDrive PND устройствата притежават 

всички необходими характеристики за персонална навигация, 

мултимедийни възможности, NDrive атлас, конвертор и много други. 

NDrive смартфони са с вграден GPS и всички модерни 

функционалности на телефони от трето поколение. NDrive софтуер 

работи под Windows Mobile и Symbian.    

 

Уникални характеристики: NDrive G400 е първият навигатор с вграден алкохолен сензор. NDrive 

Touch са 40% по-тънки от всяко PND на пазара. NDrive S400 е първият двупроцесорен смартфон под 

Windows Mobile. NDrive софтуер - първи внедрява технологията REAL NAVIGATION – навигация върху 

реални снимки. 

NDrive продуктовата гама позволява на всеки потребител да намери устройството, което перфектно 

отговаря на потребностите и начина му на живот. 

 

Партньорство: За да предложи точни и детайлни карти, NDrive си партнира с различни локални 

доставчици на географски данни. NAVITEQ е локалният доставчик на географски данни за картата на 

България в NDrive софтуера. NAVITEQ е единствената компания, която предоставя безплатни Lifetime 

ъпдейти на българската карта, с които винаги ще имате най-актуалната и детайлна карта на страната. 

 

NAVITEQ 
 
NAVITEQ e доставчик на прецизни GPS решения. Оператор на мрежа от GNSS станции, NAVITEQ предлага 

професионални GNSS услуги и оборудване. Разработваме детайлна база геоданни за България и 

специализиран ГИС софтуер за работа с цифрови карти. За редовната актуализация на геоданните и 

пълнотата на картите се грижи специализиран екип „Мобилна лаборатория”. Лабораторията е 

оборудвана с прецизен GPS приемник и панорамна камера за събиране на данни за местоположение и 

видео информация.   


