
 
 

Kampanjprocess för Navico GoFree 
 

Steg 1 – Köp en produkt som ingår i kampanjen  
  

Köp en GO, Vulcan, NSS, NSO, Zeus2, Glassbridge, HDS Gen3 eller Elite Ti  
  

Steg 2 – Har du köpt produkten, men inte fått din kod? Hämta din 
voucher-kod för ett kostnadsfritt sjökort här 
  

 
När du har köpt din produkt behöver du en voucher-kod för ett kostnadsfritt sjökort. Du kan 
ha fått koden av din återförsäljare. I annat fall går du till portalen för att få en voucher. Du 
behöver produktens serienummer.    Du måste ange informationen i formuläret nedan. 
 

FÅ EN VOUCHER FÖR KOSTNADSFRITT SJÖKORT 

  

 
 

 

  

 Steg 3 – Hämta innehålls-ID och serienummer från din plotter 
  

För att hämta ett sjökort behöver du innehålls-ID och serienummer. Med fyra enkla steg 
kan du få båda dessa från din plotter 
 

[Type a quote from the document or 

the summary of an interesting point. 

You can position the text box 

anywhere in the document. Use the 

Drawing Tools tab to change the 

formatting of the pull quote text box.] 

http://offers.navico.com/


 
 

                          

 

Välj Settings (inställningar) från hemskärmen 

Välj System 

Bläddra ned och välj About (om) 



                            
 

När du har din voucher-kod, ditt innehålls-ID och ditt serienummer kan du välja vilket C-
Map-sjökort du vill hämta kostnadsfritt från GoFree Shop.  Din voucher ger dig också en tre 
månaders provprenumeration på Insight Genesis. 
 

BESÖK GOFREE SHOP 

  
 
 
 

  Steg 4 – Hämta ditt kostnadsfria sjökort från Go Free Shop  
  

1. Välj sjökort med hjälpa av kartan eller sökfunktionen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopiera ditt serienummer och innehålls-ID 

http://www.gofreeshop.com/


2. Välj sjökortet för att lägga till det till varukorgen  

           

  
 

3. Ange din kampanj-/voucher-kod, välj sjökortet från listrutan och använd den 

till köpet så att rabatten dras och du kan gå till kassan 

 

 
 

 
4. Sedan måste du logga in eller skapa ett konto, och när du har gjort det måste 

du godkänna villkoren, och därefter gå till kassan 

 

 



 

5. Sedan måste du lägga till din nya plotter  

 

 
 

6. När du lägger till din nya plotter blir du ombedd att ange ditt unika användar-ID 

och serienummer 

 
 

7. Sedan kan du hämta programvaran för nedladdning och använda den för att 

hämta sjökortet till ett SD-kort som sedan kan sättas in i enheten det ska 

användas med 

 

 
 
 



 
 
 

 
Kontakta emea.marketing@navico.com eller en medlem av serviceteamet om du har 

frågor. Kontaktinformation finns på webbplatserna. 
 

 
 

 
 

http://www.lowrance.com/freechart 
http://www.simrad-yachting.com/freechart 

http://www.bandg.com/freechart 
 

Ange ditt lösenord och 

uppdatera 

Kontrollera att rätt enhet 

är vald 

Välj på vilken plats du vill 

spara sjökortet 

Nedladdningsknapp Kontrollera att rätt 

sjökort är valt 

mailto:emea.marketing@navico.com
http://www.lowrance.com/freechart
http://www.simrad-yachting.com/freechart
http://www.bandg.com/freechart


 

KAMPANJ MED KOSTNADSFRITT SJÖKORT FRÅN C-MAP 
Vid köp av plotter/fiskletare* från Simrad, Lowrance eller B & G 
 
Kampanjperiod: 1 april–30 juni 2016*  
Spara upp till 300 €. 
Kunder hos Navico (15 mars–30 juni 2016) 
 

 
 

Buy a Lowrance Hook Fishfinder/Chartplotter from the list below and get 
a Free C-Map Wide Max N Chart worth up to E190 from the GoFree 
Shop 

 
000-12647-001  HOOK-4 MID/HIGH/DOWNSCAN  
000-12651-001  HOOK-4 MID/HIGH ICE MACHINE EU PLUG  
000-12654-001  HOOK-5 MID/HIGH ICE MACHINE PPP-18I  
000-12655-001  HOOK-5 NOXD  
000-12656-001  HOOK-5 MID/HIGH/DOWNSCAN  
000-12663-001  HOOK-7 BASE NOXD  
000-12664-001  HOOK-7 BASE MID/HIGH/DOWNSCAN  
000-12668-001  HOOK-9 NOXD  
000-12670-001  HOOK-9 MID/HIGH/DOWNSCAN  
 

Villkor* 
• Köp GO, Vulcan, NSS, NSO, Zeus2, Glassbridge, HDS Gen3 eller Elite Ti och hämta ett kostnadsfritt 
sjökort av typen Wide Max N+ från C-Map till ett värde på upp till 300 euro, och få dessutom en 
kostnadsfri provprenumeration på Insight Genesis Premium under tre månader. 
• Köp en Lowrance Hook och hämta ett kostnadsfritt sjökort av typen Wide Max N+ från C-Map till 
ett värde på upp till 190 euro, och få dessutom en kostnadsfri provprenumeration på Insight Genesis 
Premium under tre månader från GoFree Shop. 
• Erbjudanden måste lösas in på en gång vid en enda transaktion. Om du inte utnyttjar hela summan 
kan du inte få några pengar tillbaka i form av kontanter eller kredit. 
• GoFree-koderna går ut den 15 juli 2016 
• SD-kort ingår inte 

Köp en plotter från listan nedan och få ett kostnadsfritt sjökort av 

typen Wide Max N+ från C-Map med ett värde på upp till 300 € 

från GoFree Shop 

Eller köp en Lowrance Hook-fiskletare/plotter från listan nedan och få ett kostnadsfritt 

sjökort av typen Wide Max N från C-Map med ett värde på upp till 190 € från GoFree Shop 


