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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Předem plněné pračky LG jsou  

podle prestižních evropských publikací jedničkou 

 
 

PRAHA, 30. 3. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem a 

technologickým inovátorem v pračkách, je podle evropských magazínů pro testování 

spotřebního zboží jednoznačnou jedničkou. Shodli se na tom redakce ve Španělsku i Itálii a 

také v Česku. 

 

Předem plněné pračky LG F1081TD a WD-10810MDS se umístily na prvním místě v testech 

evropských magazínů. Ve srovnávacích testech časopisu Altroconsumo v Itálii a OCU-Compra 

Maestra ve Španělsku získaly pračky LG lepší hodnocení, než konkurenční produkty zavedených 

značek. Vedle pozitivních hodnocení modelů určených pro evropský trh, parní pračky LG sbírají 

ocenění i u českých renomovaných magazínů. V minulém roce (květen 2011) se umístil velmi 

populární model parní pračky F1480QDS na prvním místě v časopisu dTest. 

 

„Velice nás těší, že naše předem plněné pračky skončily na prvním místě v renomovaných 

publikacích. Pračky LG vždy utíkaly konkurenci především díky moderní technologii LG DirectDrive. 

Oceněné evropské modely praček mohou čeští i slovenští zákazníci zakoupit i na českém trhu, akorát 

pod jiným označením,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ. Italský 

model F1081TD a španělský model WD-10810MDS se prodávají na českém a slovenském trhu pod 

označením F1481TDP za cenu 13.999 Kč, resp. F1092QD za cenu 7.999 Kč (ceny zdroj: www.heureka.cz). 

 

Magazín Altroconsumo ocenil pračku F1081TD již podruhé za sebou. Pračka boduje jak efektivním 

praním, tak účinným odstřeďováním, které zajišťuje technologie 6Motion DD, tedy patentovaný 

motor DirectDrive™. Altroconsumo postavil model F1081TD proti 11 konkurenčním pračkám. 

Celkem 12 modelů bylo hodnoceno v kategoriích praní, máchání, odstřeďování, spotřeba energie, 

hlučnost a uživatelská vstřícnost. 
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Magazín OCU-Compra Maestra dal pračce WD-10810MDS nejvyšší ocenění a označil ji jako „Best 

of“, díky výkonnému odstřeďování a nízké spotřebě vody. V testu bylo 17 různých modelů praček, 

které jsou dostupné na španělském trhu, hodnotilo se celkem 16 parametrů, včetně praní, máchání, 

odstřeďování, spotřeby vody a energie, hlučnosti a uživatelské vstřícnosti. Pračka LG za sebou 

nechala i prémiové produkty značek Bosch, Siemens, Whirpool nebo Electrolux. 

Altroconsumo vydává jedno z největších sdružení spotřebitelů v Itálii s ročním nákladem 300 000 

kusů. OCU-Compra Maestra je prestižní španělský měsíčník. Obě organizace pravidelně testují 

výrobky dostupné na místním trhu. 

 

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte prosím naši PR agenturu LG-One:  

Jan Řezáč        Senior Consultant   +420 724 666 604  jan.rezac@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ  

Společnost 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 celosvětové 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 2010 získala společnost LG ocenění asociace EISA za Nejlepší produkt v poměru cena/výkon, za Nejlepší evropský kompaktní 

systém domácího kina a za Evropský ekologický mobilní telefon roku. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design Award, iF 

Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). LG Electronics CZ je generálním partnerem klubu  

HC Sparta Praha. V minulém roce byla společnost LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, který byl do kin uveden celosvětově 19. května 2011. 

 
Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý 
T.: +420 234 094 663 
M.: +420 731 471 724 
E.: martin.maly@lge.com 
www.lg.cz/www.lge.sk 


