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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG práčka spoľahlivo funguje aj po dvadsiatich piatich rokoch nepretržitej prevádzky 

Výnimočne vysoko nastavila laťku práčka, ktorá vyprala od roku 1988 približne 2 600 várok oblečenia 

 

Bratislava, 3. decembra 2012 - Funkčný model práčky LG z roku 1988 používal až donedávna jeden 

kórejský manželský pár. Práčka bola jedným z prvých domácich spotrebičov, ktorý si vtedy mladý 

kórejský pár zaobstaral, a to v tom istom roku, kedy hlavné mesto Južnej Kórey Soul hostilo Letné 

olympijské hry. Za štvrťstoročie prevádzky, kedy práčka absolvovala asi 2600 pracích cyklov, je stále 

v perfektnom stave a bez problémov perie. Štvrť storočia bola súčasťou života majiteľov. Teraz ju 

darovali späť firme LG. 

 

Bolo veľké prekvapenie, keď do LG dorazila práčka od manželov Tae-sung Lee a Cha-soon Jeon. 

Zosobášená dvojica si LG práčku kúpila v roku 1988, používala ju priemerne dvakrát týždenne po dobu 

dvadsiatich piatich rokov a vyprala s ňou približne desať ton oblečenia. Keď bol spomínaný model uvedený 

na trh, mal valec objem pre päť kilogramov bielizne; vtedy najväčší v Kórei. Ponúkal bezkonkurenčný výkon 

a bol jedným z prvých modelov, ktorý dokázal v prípade poruchy problém diagnostikovať a varovať 

používateľov. 

 

"Práčky spoločnosti LG boli vždy veľmi odolné a mali výborný výkon. Toto je jeden príklad za všetky," hovorí 

Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. "Zostali sme verní filozofii usilujúc sa o maximálnu 

spokojnosť zákazníka. Ponúkame výrobky, znášajúce aj ten najťažší test - test času. Aj teraz u našich nových 

práčok s technológiou LG 6 Motion a motorom LG Direct Drive dávame na motor záruku 10 rokov," dodáva 

Martin Malý. 

 

Nové modely práčok LG poskytujú ohromujúci výkon a odolnosť. Vďaka technológii LG 6 Motion (šesť 

pohybov) sa zefektívňuje prací proces, čo vedie k lepším výsledkom prania pri všetkých materiáloch. 

Ku zvýšeniu výkonu, zníženiu spotreby energie a nižšej hlučnosti zase pomáha motor LG Direct Drive, 

patentovaná technológia spoločnosti LG, kedy je motor pripevnený priamo na bubon a nepoháňa ho cez 

remeň ako u štandardných modelov. Spoločnosť LG vybavuje práčky tiež funkciou Smart Diagnosis™, ktorá 

umožňuje nájsť prípadné problémy či poruchy a informovať o nich užívateľa. 

 

Soulský pár dúfa, že darovanie hýčkanej práčky pomôže ostatným oceniť výhody nákupu kvalitného LG 
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produktu. Ako prejav vďačnosti ponúka spoločnosť LG manželom jednu zo svojich najnovších práčok, zatiaľ 

čo tá dvadsaťpäťročná poputuje do výstavnej haly divízie práčok v továrni v Changwon. 

 
 

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 miliardách 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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