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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

LG pračky získaly díky kvalitě certifikát na 4 400 pracích cyklů, což odpovídá 

20leté životnosti 
 

 

Praha, 18. března 2013 – LG motory Direct Drive využívající revoluční techniku praní 6 Motion (6 

pohybů) získaly certifikaci na 4 400 pracích cyklů, což odpovídá 20leté životnosti. Kvalitu motorů 

praček LG otestoval nezávislý mezinárodní testovací institut VDE v Německu. Získané ocenění je 

potvrzením, že investice do praček LG je dlouhodobá a vyplatí se.  

 

Každý zákazník své investice do nových spotřebičů do domácnosti vždy pečlivě rozmýšlí. Není divu, když 

 jsou v současné době rodinné rozpočty stále napjatější. Od nových spotřebičů každý očekává nejen kvalitu, 

ale také záruku s dlouhodobou výdrží. Naštěstí se výrobci domácích spotřebičů požadavkům spotřebitelů 

rychle přizpůsobili. Společnost LG nyní získala certifikát na 4 400 pracích cyklů, což odpovídá 20leté 

životnosti na motory praček LG Direct Drive. 

 

„Více než 60 % českých spotřebitelů má doma pračku starší 5 let a uvažuje o koupi nové. Tito zákazníci však 

hledají produkty, které pro ně budou mít skutečně trvalou hodnotu. Potvrzení od mezinárodního testovacího 

institutu VDE potvrdilo, že investice do LG praček je efektivní“, uvádí Martin Malý, tiskový mluvčí LG. 

 

Patentovaný a jedinečný motor LG Direct Drive je součástí bubnu pračky a jeho pohyb je přesně řízen 

mikroprocesorem. Díky tomu využívají pračky LG zcela inovativní způsob praní, který je úspornější, tišší, 

efektivnější a šetrnější k prádlu, než u konkurenčních praček stejné kategorie. Rozdíl v efektivnosti praní vidí 

i spotřebitelé, kteří pračky LG dlouhodobě hodnotí jako vysoce kvalitní. Například v roce 2011 zvolilo 

Občanské sdružení spotřebitelů pračku LG F1480QDS jako nejlepší pračku. 

 

 

 

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 
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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 
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