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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
 

LG ELECTRONICS POPRVÉ PŘEDSTAVUJE CHYTRÝ 
TELEVIZOR S NÁSTROJEM PAYPAL  

 
 

PayPal umožňuje snadný digitální převod peněz a představuje tak  
pohodlný a bezpečný platební nástroj pro majitele chytrého televizoru LG  

 
Praha, 22. dubna. 2013 - Společnost LG Electronics přináší jako první na světě 

možnost neuvěřitelně snadných plateb prostřednictvím nástroje PayPal na svých 

chytrých televizích. PayPal je nyní dostupný na LG Smart TV 2013 ve Spojených 

státech, Kanadě a Velké Británii. Počínaje tímto měsícem se funkce spouští také na 

televizích ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a Austrálii. Uvedení v dalších 

zemích bude brzy následovat. Česko zatím není potvrzeno. 

 

Paypal je velmi bezpečný digitální platební systém, který umožňuje zákazníkům snadno 

a bezpečně nakupovat výrobky a služby přímo prostřednictvím jejich chytrého 

televizoru LG.  

 

„Ve spolupráci s PayPal se nám podařilo vytvořit inteligentní a bezpečný systém 

digitálních plateb dostupný na televizích LG Smart TV," řekl Martin Malý, tiskový 

mluvčí LG Electronics CZ. „PayPal výrazně snižuje počet kroků, které zákazník musí 

podniknout k provedení transakce, a šetří čas, protože není potřeba zadávat číslo 

kreditní karty a adresu při každé platbě. Díky této inovaci se LG podařilo bezpečně 

propojit digitální prodej s domácí zábavou."  

 

Rychlý a pohodlný nákup přes chytrý televizor 

PayPal je pro platformu chytrých televizí dokonalou volbou. Díky němu mohou 

zákazníci rychle prokázat svou totožnost a provést požadovanou platbu. Uživatel 

jednoduše zadá číslice pomocí tradičního dálkového ovladače, nebo využije LG 

dálkového ovladače, díky kterému ovládá pohybem virtuální klávesnici na obrazovce. 

Zákazník si tak ušetří práci s neustálým zadáváním stejné emailové adresy, hesla a čísla 
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kreditní karty. PayPal také nabízí funkci zapamatování, která celý nákup ještě více 

usnadňuje.  

 

„PayPal změnil obchod jak online, tak offline. Televize představuje dynamickou cestu, 

jak se dostat k zákazníkovi, když si chce něco koupit nebo darovat peníze," říká Randall 

Davies, senior ředitel oddělení Global business development společnosti PayPal. 

„Chytré televize budou mít jako obchodní platforma v příštích letech bezpochyby velký 

potenciál. Jsme nadšeni, že můžeme být u samého počátku a spolu se společností LG 

integrovat snadný, bezpečný a funkční systém PayPal přímo do chytrých televizorů LG." 

 

# # # 
 
 
O LG Electronics CZ  
Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a 
technologické inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální 
pobočka LG Electronics CZ patří na českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. 
Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, 
Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká pobočka LG Electronics byla založena 
v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 zaměstnanců, přičemž roční 
obrat LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, v 81 
dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 
V roce 2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší 
přehrávač kombinovaný se systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, 
iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). V letošním roce se společnost LG Electronics CZ 
stala v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu Avengers. 
 
V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou PR 
agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 
tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 
martin.maly@lge.com 
 
O nástroji PayPal  
PayPal je rychlejší a bezpečnější způsob placení a příjmu peněz online, přes připojená zařízení a v obchodech. Tato 
služba umožňuje zákazníkům posílat peníze, aniž by museli s někým sdílet své finanční údaje. Přes PayPal lze platit 
přímo z účtu, kreditní kartou nebo s využitím speciálních způsobů placení. Díky více než 123 milionům aktivních 
účtů na 190 trzích a ve 25 měnách je PayPal opravdu celosvětovým platebním nástrojem. PayPal spadá pod 
společnost eBay (NASDAQ:EBAY). Sídlo společnosti PayPal je v San Jose v Kalifornii, mezinárodní sídlo se 
nachází v Singapuru. Více informací o společnosti najdete na stránkách www.paypal.com. 
 
 


