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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

  
 15 MILIONŮ ZÁKAZNÍKŮ UŽ MÁ DOMA LG TELEFON Z L-SÉRIE 

 

Nová řada Optimus L Series
II
 staví na úspěchu původní série  

 
Praha, 27. února 2013 – Společnost LG Electronics (LG) oznámila, že v posledních 

dvou měsících prodala každou sekundu jedno zařízení Optimus L-series, čímž 

počet prodaných kusů těchto oblíbených chytrých telefonů přesáhl 15 milionů. Od 

jejich představení na loňském veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2012 se 

smartphony Optimus L Series staly preferovaným zařízením uživatelů z celého 

světa, kteří dávají přednost celkově vyváženým smartphonům s jedinečným 

designem. V návaznosti na tento úspěch společnost LG představila na veletrhu 

MWC 2013 novou generaci této stylové série s vylepšeným designem a 

pokročilejšími funkčními prvky. 

 

Optimus L Series
II 

je pokračovatelem tradice svých předchůdců a uživatelům přinese 

jedinečný zážitek typický pro chytré telefony LG. Modely Optimus L3
II
, Optimus L5

II
 a 

Optimus L7
II
 mají příjemný tvar s laserem leptanými detailními prvky a štíhlým, 

celistvým designem. Tato elegantní a přizpůsobitelná zařízení se rovněž odlišují 

diodovým osvětlením hlavního tlačítka, které odráží jedinečný styl uživatelů. 

 

„Úspěch modelů Optimus L-Series potvrdil naše přesvědčení, že skutečně existuje trh 

pro celkově vyvážené chytré telefony, které odpovídají specifickému vkusu jednotlivých 

uživatelů,“ řekl Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. „Nová modelová 

řada Optimus L Series
II
 rozvíjí filozofii designu původní série, proto pevně věříme, že 

nám tento postup znovu přinese ovoce,“ dodal.  
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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 se pohybuje v řádu miliard korun. V celé 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 2012 získala společnost LG ocenění asociace EISA ve dvou kategoriích – Evropský SMART televizor LG 

55LM960V a Nejúspěšnější evropský displej LG 55EM970V. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design 

Award (LG CINEMA 3D televizor LG LM9600, LG magický ovladač Magic Remote, LG Styler, lednice s 

mrazákem LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navíc byla 

společnost LG v roce 2012 oceněna řadou ocenění od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart 

TV LG 42LS570S, blu-ray přehrávač LG BP620). 

 

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 
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