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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

15 MILIÓNOV ZÁKAZNÍKOV UŽ MÁ DOMA LG TELEFÓN Z L-SÉRIE 

Nový rad Optimus L Series
II
 stavia na úspechu pôvodnej série 

 

Bratislava, 27. februára 2013 - Spoločnosť LG Electronics (LG) oznámila, že v posledných 

dvoch mesiacoch predala každú sekundu jedno zariadenie Optimus L-series, čím počet 

predaných kusov týchto obľúbených smartfónov presiahol 15 miliónov. Od ich predstavenia 

na minuloročnom veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2012 sa smartfóny Optimus L 

Series stali preferovaným zariadením užívateľov z celého sveta, ktorí dávajú prednosť celkovo 

vyváženým smartfónom s jedinečným dizajnom. V nadväznosti na tento úspech spoločnosť 

LG predstavila na veľtrhu MWC 2013 novú generáciu tejto štýlovej série s vylepšeným 

dizajnom a pokročilejšími funkčnými prvkami. 

 

Optimus L Series
II
 je pokračovateľom tradície svojich predchodcov a užívateľom prinesie jedinečný 

zážitok typický pre chytré telefóny LG. Modely Optimus L3
II
, Optimus L5

II
 a Optimus L7

II
 majú 

príjemný tvar s laserom leptanými detailnými prvkami a štíhlym, celistvým dizajnom. Tieto 

elegantné a prispôsobiteľné zariadenia sa tiež odlišujú diódovým osvetlením hlavného tlačidla, ktoré 

odráža jedinečný štýl užívateľov. 

 

"Úspech modelov Optimus L-Series potvrdil naše presvedčenie, že skutočne existuje trh pre celkovo 

vyvážené smartfóny, ktoré zodpovedajú špecifickému vkusu jednotlivých užívateľov," povedal 

Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ. "Nová modelová rada Optimus L Series
II
 

rozvíja filozofiu dizajnu pôvodnej série, preto pevne veríme, že nám tento postup znovu prinesie 

ovocie," dodal. 

 
O LG Electronics CZ 

Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 

a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 

LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 

LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 

telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 

v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 

LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 

LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 
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kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 

zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 

chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 

spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 

42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 

 

V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 

PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 

 

Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového 

hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 
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