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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG rozdáva ku všetkým LG 3D LED televízorom 3D okuliare zadarmo 

 

BRATISLAVA, 1. septembra 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG) začína dnešným dňom 

ako prvá elektronická spoločnosť na českom a slovenskom trhu rozdávať ku všetkým 3D LED 

televízorom od LG u všetkých obchodných partnerov v Slovenskej republike zadarmo 

3D okuliare LG Cinema 3D. Zákazník ušetrí oproti konkurencii okolo 360€. 

 

LG rozširuje svoju pôvodnú letnú promo akciu, ktorá sa vzťahovala len na vybrané dve 3D LED 

televízory, len na modely 2012 a len u vybraných obchodných partnerov v Slovenskej republike. 

Po novom sa ponuka vzťahuje na všetky elektro predajcov v celej Českej republike a Slovenskej 

republike. "Po novom dostane každý zákazník 6 kusov 3D okuliarov ku všetkým tohtoročným i 

minuloročným modelom LCD / LED 3D pasívnym televízorom LG, zakúpených počínajúc dnešným 

dňom," povedal Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics CZ. Akcia platí zatiaľ do 31. 

decembra 2012. 

 

Stále tak v porovnaní s konkurenčnými 3D televízormi platí, že zákazník len na okuliaroch, ktoré 

LG ponúka zadarmo, ušetrí približne 360€, ktoré by inak musel vynaložiť na nákup rovnakého počtu 

aktívnych okuliarov. To je zhruba tretina ceny nového LG televízora (3D model 47LM670S) 

s uhlopriečkou 120 cm. 

 

Nová generácia LG CINEMA 3D Smart televízorov ponúka špičkový 3D obraz, ktorý je ostrý, 

nebliká a nie je škodlivý pre oči, čo potvrdila Európska očná klinika LEXUM. Navyše si priestorový 

obraz vychutná divák na televízore s minimálnym rámčekom vďaka technológii LG Cinema Screen. 

U tohtoročných televízorov LG vylepšilo logaritmus pre konverziu z 2D na 3D obraz. Navyše 

u vyšších modelov (LM660, LM670, LM760, LM860 a LM960) je nadstavba v podobe funkcie 

Dual Play, ktorá umožňuje hrať počítačové hry vo dvojici na jednej obrazovke. Každý hráč vidí hru 

iba zo svojho pohľadu cez celú obrazovku. Novinkou he aj možnosť regulovať úroveň priestorového 

vnemu a tým intenzitu 3D efektu prispôsobiť podľa potreby. "A ak si stále vravíte, že 3D televízor 
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nepotrebujete, pretože nemáte 3D filmy a žiadne televízne kanály v 3D nevysielajú, LG ponúka 

okrem dokonalejšej konverzie aj online ponuku 3D najmä dokumentárnych filmov v galérii 3D 

World," doplnil M. Malý. 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu 
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One: 
Radovan Švec       Senior Consultant +421 917 445 739  radovan.svec@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, 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 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 rádovo miliárdách korún. 

V celosvetovej 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 2011 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie 

EISA za "Najlepšie riešenie 3D domáceho kina" a "Najlepší prehrávač kombinovaný so systémom priestorového zvuku". LG sa 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 
Tlačový hovorca LG Electronics CZ: 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 
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