
 

 

 

 

 

 

 

  

Και το Αndroid είναι...GInius! 
Με το Ginius Driver Don’t Panic Edition, η πλοήγηση γίνεται πιο έξυπνη και πιο 

γρήγορη από ποτέ στο android κινητό σας.  

 

Ποιος είναι ο Ginius Driver? 
Ο Ginius Driver –(Don’t Panic Edition) είναι έξυπνος, αξιόπιστος και ενημερωμένος. Του 

αρέσουν τα ταξίδια, η εξερεύνηση και η περιπέτεια. Απολαμβάνει την οδήγηση και φτάνει 

εύκολα και γρήγορα στον προορισµό του. Ξέρει το δρόµο, επειδή χρησιμοποιεί τους πιο 

ενημερωμένους χάρτες πλοήγησης και έχει τη δυνατότητα άµεσης αναβάθµισής τους.  

Είναι το μοναδικό λογισμικό πλοήγησης στην αγορά με χάρτες της GeoIntelligence (www.ngi.gr) 

 Με την μοναδική του ταχύτητα και με στοιχεία που κάνουν την εµπειρία πλοήγησης εύκολη και 

κατανοητή, ο Ginius Driver - Don’t Panic Edition ήρθε για να τον ακολουθήσουµε σε κάθε µας 

διαδροµή. 
 

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του Ginius Driver - Don’t Panic Edition? 

 

 Ταχύτητα υπολογισμού διαδρομής. Υπολογισμός 

οποιασδήποτε διαδρομής σε λιγότερο από 2” 

ανεξάρτητα από την απόσταση. 

 Έξυπνες προτεινόμενες διαδρομές. Με βάση 

χρόνους διέλευσης στατιστικών και ποιοτικά 

στοιχεία οδικών αξόνων  

 Έξυπνη αναζήτηση όλα-σε-ένα  (διεύθυνση, ΤΚ, 

πόλεις, χρήσιμα, συντεταγμένες ακόμη και στα 

αγαπημένα σου).  

 Εύκολη αναζήτηση σε γειτονιές ή συνοικίες  

 Αυτόματη ρύθμιση δακτυλίου δηλώνοντας μόνο τον 

αριθμό της πινακίδας σας. 

 Εύρεση με χιλιομέτρηση Εθνικών οδών 

 Εύρεση διεύθυνσης σε πάνω από 10.000 εξαιρέσεις 

διευθύνσεων σε όλη την Ελλάδα.   

http://www.ngi.gr/�


  
 

 Αίσθηση πραγματικής οδήγησης. Με αυτόματη εναλλαγή από 3D σε 2D και 
κινηματογραφική απεικόνιση (ομαλή κίνηση στο χάρτη, με πολλά καρέ ανά 
δευτερόλεπτο) 

 Φωνητικές και οπτικές οδηγίες για τη χρήση των σωστών λωρίδων ακόμη και σε 

δευτερεύοντες δρόμους  του οδικού δικτύου. 

 Αυτόματη εμφάνιση βενζινάδικων, parking και ΣΕΑ στην τρέχουσα διαδρομή 

 Έξυπνες και αναλυτικές φωνητικές οδηγίες  

 Εύκολη αναζήτηση και οργάνωση αγαπημένων. 

 Δυνατότητα αγοράς χαρτών για τις χώρες της Ευρώπης/Ανατολικής Ευρώπης στην 
καλύτερη ποιότητα και κάλυψη μέσα από την ίδια την εφαρμογή! Εξοικονομήστε 
χρήματα επιλέγοντας μόνο τη χώρα που χρειάζεστε. 

 Εύκολη εγκατάσταση μέσω wifi και κλείδωμα στο Google account. Δυνατότητα 
ενεργοποίησης μέχρι 5 συσκευών με το ίδιο Google account ακόμη και σε ταυτόχρονη 
χρήση! 

 



 Τι χάρτες χρησιμοποιεί ο GInius Driver?  

 

Τους πιο ενημερωμένους χάρτες της Geointelligence θα τους βρείτε 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στον GIniusDriver Don’t Panic Edition 

 Δεδομένα με επιτόπια συλλογή σε 500 πόλεις σε όλη 

την Ελλάδα. 

 Μεγαλύτερη από 90% κάλυψη σε όλους τους νομούς 

της Ελλάδας με περισσότερα από 225.000 χλμ 

οδικού δικτύου 

 Τα πιο ενημερωμένα POI που υπάρχουν (πάνω από 

170.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα). 

 Πρόσφατη νέα καταγραφή σε  Αττική, Κρήτη, 

Θεσσαλονίκη. 

 Προσθήκη όλων των νέων σημαντικών οδικών 

κόμβων. 

 ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της Ελλάδας χωρίς χρονικό 

περιορισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

WWW.GINIUSDRIVER.GR 

 

 

 

 

 

http://www.giniusdriver.gr/�

