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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

ČEŠI UŠETŘÍ TISÍCE KORUN:  

KE 3D TELEVIZORŮM OD LG ZDARMA HODNOTNÉ DÁRKY 
 

 

PRAHA, 16. července 2012 – Společnost LG Electronics (LG) nabízí zdarma k vybraným LG 

CINEMA 3D televizorům 3D kameru, 3D brýle a Blu-ray filmy. Akce začala 1. 7. a končí 31. 8. 

2012
1
.  S jedinečnou letní nabídkou od LG tak lze ušetřit tisíce korun. 

 

„Vždy se snažíme nabídnout zákazníkům něco navíc oproti konkurenci. V letní akci tak mohou Češi 

ke své 3D televizi získat zdarma například 3D kameru v hodnotě 7 000 Kč a zachytit ve 3D 

nejkrásnější zážitky ze své dovolené,” komentuje Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti LG.  

 

Akce na Full HD kameru s 32 GB pamětí a 3,2” velkým LCD displejem se 

vztahuje k TV modelům 55LM660S a 47LM660S, zakoupených v elektro 

obchodech Okay a Euronics. Kamera umožní nejen skvělý a jedinečný zážitek 

ze sledování pořadů ve 3D, ale i radost z uchování krásných vzpomínek v tom 

nejrealističtějším video formátu, který v současné době existuje.  

 

 

Další prázdninová akce se týká 3D brýlí. K modelu LG 42LM615S, zakoupenému v elektro 

obchodech Euronics a Okay, a LG 42LM3400, zakoupenému v elektro řetězci K+B expert, získá 

kupující 6 kusů 3D pasivních brýlí. Tedy set čtyř brýlí pro dospělé a dvoje dětské 

brýle. “ Každý zákazník, který využije promo nabídky 6 kusů LG brýlí zdarma, 

ušetří zhruba 9 000 Kč
2
, které by jinak musel vynaložit na nákup stejného počtu 

                                                 
1
 nebo do vyprodání zásob 

2
 celková částka vychází z průměrné ceny 1 500 Kč za 1 ks aktivních brýlí z www.heureka.cz 
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aktivních brýlí. To je zhruba třetina ceny nového LG televizoru (model 47LM670S) s úhlopříčkou 

120 cm,”  

Navíc u řetězců Euronics a Okay dává LG zdarma 3D Blu-

ray filmy; k modelu LG 42LM615S tři kusy, k modelu LG 

42LM660S pět kusů. 

 

 

 

Nová řada LG CINEMA 3D televizorů společnosti LG letos nabízí inovovaný LG CINEMA 

SCREEN Design s milimetrovým rámečkem. Díky němu je obraz od kraje ke kraji. Úzký rámeček 

podtrhuje minimalistický a sofistikovaný design 3D CINEMA televizorů.  

 

 
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:  

Kristýna Řeháčková Account Executive   +420725 972 166       Kristyna.rehackova@hkstrategies.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 
 

 


