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aplikacji na telefony komórkowe typu smartfon.
www: www.mobiguide.pl
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Infoline: 602 157 857

Mobilny przewodnik - co to jest?
Mobilne przewodniki mobiGuide dostępne są w formie interaktywnej aplikacji na telefony
komórkowe typu smartfon działające z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi Android
oraz iOS (wersja iPhone & iPad*).

Jak korzystać?
Aby korzystać z przewodników, należy poprzez platformę www.mobiguide.pl, strony
dystrybutorów aplikacji tj. AndroidMarket (Android) lub AppStore (iPhone&iPad) lub
bezpośrednio z menu w telefonie komórkowym pobrać aplikację, a następnie korzystać z niej
w trybie off-line lub on-line (niezbędny do aktualizacji danych).

Dlaczego mobiGuide?
Aż trudno uwierzyć jak wygodne i praktyczne może być podróżowanie z przewodnikiem na
smartfonie! Nie namawiamy do porzucenia papierowych przewodników i map, jednak spróbuj
i przekonaj się, o ile więcej od tradycyjnych papierowych rozwiązań, czy nawet internetowych
portali i serwisów oferuje Ci mobilny przewodnik:
 Najciekawsze kierunki
Specjalnie dla Ciebie wyszukaliśmy najciekawsze kierunki podróży. Zaczynamy od
weekendowych wypadów do najpopularniejszych miast w Polsce. Wkrótce zaskoczą Cię
nasze przewodniki po miastach Europy oraz zimowych ośrodkach narciarskich i
egzotycznych zakątkach świata. Niezależnie od tego, czy podróżujesz samotnie, z ukochaną
osobą, z dziećmi czy w interesach – mobiGuide ma dla Ciebie starannie dobrane miejsca i

najciekawsze atrakcje w Polsce i Europie. A wszystko to, zawsze pod ręką, w Twoim
osobistym telefonie komórkowym!
 Nieograniczone bogactwo informacji
W przewodnikach mobiGuide znajduje się wszystko, czego potrzebujesz podczas podróży:
opisy i zdjęcia tysięcy atrakcji turystycznych, setki restauracji i hoteli, specjalnie
wyselekcjonowane najciekawsze miejsca, propozycje zwiedzania i rozrywki oraz TOP10 –
niezawodna lista przebojów dla każdego miasta.
 Mapy z lokalizacją GPS
Przewodniki mobiGuide współpracują z systemem GPS w Twojej komórce. Dzięki temu w
każdej chwili możesz dowiedzieć się, gdzie dokładnie aktualnie się znajdujesz i jak dotrzeć
do celu.
 Trasy przejazdu do celu
Dzięki mobiGuide do każdej wskazanej w przewodniku atrakcji możesz w błyskawiczny
sposób poznać najwygodniejszą drogę. Sam wybierasz w jaki sposób chcesz się tam dostać:
samochodem czy pieszo – system wskaże Ci najdogodniejszą trasę oraz „krok po kroku”
poprowadzi bezpośrednio do celu.
 Intuicyjna obsługa
Wszystkie informacje w przewodnikach mobiGuide przestawione są w formie wygodnych list
i prezentacji, których intuicyjna obsługa w mig doprowadzi Cię do celu lub pozwoli
zaplanować idealną wycieczkę. Multimedialne galerie zdjęć, krótkie i zwięzłe informacje,
szybkie linki do stron internetowych, natychmiastowe połączenia telefoniczne z informacją
turystyczną – to wszystko w Twoim smartfonie.
 Aktualizacja danych non-stop
Dzięki łączności z Internetem, przewodniki mobilne moją jeszcze jedną bezcenną zaletę – są
aktualizowane non-stop. To oznacza koniec ery nieaktualnych informacji w przewodnikach
turystycznych. W mobiGuide wszystkie aktualizacje i uwagi wprowadzane są na Twojej
komórce na bieżąco, byś mógł cieszyć się z podróży i bezstresowo dotrzeć do celu!
*) wersje na iPhone&iPad oraz inne systemy dostępne wkrótce

Więcej informacji?
Napisz: pomoc@mobiguide.pl
Infolinia: 602 157 857

Warunki użytkowania
Mobilne przewodniki turystyczne mobiGuide stanowią własność firmy mobiGuide.pl Sp. z o.o., 43-300 BielskoBiała, ul. Astrów 6, biuro@mobiguide.pl.
Wszystkie dane w nich zawarte zostały dokładnie sprawdzone i są na bieżąco aktualizowane. Jednak ze względu
na szybkie tempo zmian w danych turystycznych, nie możemy całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia
błędów i pomyłek, za które mobiGuide nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zauważenia jakichkolwiek
błędów, będziemy wdzięczni za ich zgłoszenie na adres biuro@mobiguide.pl. Wszystkie zgłoszenia oraz sugestie
i pomysły na udoskonalenie przewodników są mile widziane. Prosimy pamiętać, że przewodniki turystyczne
mobiGuide są jedynie praktycznym narzędziem wspomagającym podróżowanie, jednak nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z ich użytkowania.
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