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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Pračka LG bezproblémově funguje po pětadvaceti letech nepřetržitého provozu 

Výjimečně vysoko nastavila laťku pračka, která vyprala od roku 1988 zhruba 2 600 várek oblečení 

 

Praha, 2. prosince 2012 – Funkční model pračky LG z roku 1988 používal až donedávna jeden 

korejský manželský pár. Pračka je jedním z prvních domácích spotřebičů, který si tehdy mladý 

korejský pár pořídil, a to ve stejném roce, kdy hlavní město Jižní Koreje Soul hostilo Letní olympijské 

hry. Za čtvrtstoletí provozu, kdy pračka absolvovala asi 2600 pracích cyklů, je stále v perfektním stavu 

a bez problému pere. Součástí života majitelů byla čtvrt století, než ji darovali zpět firmě LG. 

 

Bylo velké překvapení, když do LG dorazila pračka od manželů Tae-sung Lee a Cha-soon Jeon. Sezdaná 

dvojice si pračku LG pořídila v roce 1988, používala ji průměrně dvakrát týdně po dobu pětadvaceti let a 

vyprala s ní zhruba deset tun oblečení. Když byl zmiňovaný model uveden na trh, měl válec objem pro pět 

kilogramů prádla; tehdy největší v Koreji. Nabízel bezkonkurenční výkon a byl jedním z prvních modelů, 

který dokázal v případě poruchy problém diagnostikovat a varovat uživatele. 

 

„Pračky společnosti LG  byly vždy velmi odolné a měly výborný výkon. Toto je jeden příklad za všechny,“ 

říká Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. „Zůstali jsme věrni filozofii usilující o maximální 

spokojenost zákazníka. Nabízíme výrobky, snášející i ten nejtěžší test – test času. I nyní u našich nových 

praček s technologií LG 6 Motion a motorem LG Direct Drive dáváme na motor záruku 10 let,“ dodává 

Martin Malý. 

 

Nové modely praček LG poskytují ohromující výkon a odolnost. Díky technologii LG 6 Motion (šest 

pohybů) se zefektivňuje prací proces, což vede k lepším výsledkům praní u všech materiálů. Ke zvýšení 

výkonu, snížení spotřeby energie a nižší hlučnosti zase pomáhá motor LG Direct Drive, patentovaná 

technologie společnosti LG, kdy je motor připevněn přímo na buben a nepohání ho přes řemen jako u 

standardních modelů. Společnost LG vybavuje pračky rovněž funkcí Smart Diagnosis™, která umožňuje 

najít případné problémy či poruchy a informovat o nich uživatele.  
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Soulský pár doufá, že darování hýčkané pračky pomůže ostatním ocenit výhody nákupu kvalitního LG 

produktu. Jako projev vděčnosti nabízí společnost LG manželům jednu ze svých nejnovějších praček, 

zatímco ta pětadvacetiletá poputuje do výstavní haly divize praček v továrně v Changwonu. 

  
 

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 

zaměstnanců, přičemž roční obrat 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 PR agenturu LG-One:  

Pavel Jína, T: (+420) 724 666 602,  pavel.jina@lg-one.com 

 

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 
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