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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Topfun zpřístupnil svou aplikaci na LG televizorech  

 
Praha, 30. srpna 2012 – Topfun Media ve spolupráci s dalším výrobcem televizorů společností 

LG  Electronics nasadili na závěr letních prázdnin první verzi aplikace online videopůjčovny 

Topfun.   

 

Po úspěšném vývoji bylo 30. 8. 2012 díky spolupráci, kterou tyto společnosti uzavřely zpřístupněno 

všem zákazníkům, jež si zakoupí LG TV model roku 2012 s funkcí Smart TV aplikace 

videopůjčovny Topfun. Aplikace zpřístupňuje všechny funkce Topfun tedy možnost z výběru více 

jak tisíce titulů v režimu TVOD, tedy jako jednorázové nákupy především prémiových filmů. 

Zároveň je možné zde využívat služeb Topfun Start a Topfun Nonstop, které na bázi předplatného 

nabízejí neomezené sledování velkých balíků filmů. V aplikaci je také zpřístupněna služba PAYTV, 

kdy již nyní může zákazník sledovat 13 televizních kanálů všech žánrových kategorií. Vývojáři 

Topfun již nyní připravují aktualizaci této aplikace, kde bude mimo jiné zpřístupněné vyhledávání 

filmů, ale také nový způsob přepínání TV kanálů. 

 

Od této chvíle budou mít desítky tisíc zákazníků po celé České republice a Slovensku přístup k 

nejnovějším filmovým hitům přímo na jedno stisknutí dálkového ovladače. 

 

 „Kombinací funkcí Smart TV, bohatého 3D obsahu a uživatelsky přátelských funkcí), jakými jsou 

nejpřizpůsobivější uživatelské rozhraní Home Dashboard a intuitivní dálkové ovládání Magic 

Remote, televizory LG jen potvrdily to, že jsou multimediálním centrem,“ říká Martin Malý, 

tiskový mluvčí LG. 

 

Všechny LG Smart televizory mají navíc přidanou funkci pasivního 3D, tedy na rozdíl od 

konkurenčních aktivních 3D televizorů nevyžadují  LG CINEMA 3D Smart televizory těžké a 

objemné brýle, které potřebují pravidelné dobíjení. „V tomto ohledu jsme zcela změnili názor 
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zákazníků na 3D a navíc nám lékaři z Evropské oční kliniky LEXUM potvrdili nezávadnost naší 

technologie na lidské oko, což do té doby byl obecný mýtus o negativních dopadech 3D televizí,“ 

doplnil M. Malý. 

 

O společnosti Topfun Media 
Společnost Topfun Media a.s. je provozovatelem největší internetové videopůjčovny působící v České republice a Slovenské 

republice. Topfun si klade za cíl nabídnout svým zákazníkům co nejširší škálu filmů všech filmových studií a distributorů. Topfun je 
nejdéle působící videopůjčovnou na tomto teritoriu. Služba odstartovala 15.6.2006 a za to dobu Topfun navázal strategická partnerství 
se 9 IPTV partnery, mezi něž patří například společnosti Orange, Slovak Telekom, SmartComp a další, webovými portály, TV 
společnostmi a filmovými studii. Svůj obsah nyní dodává na Topfun více jak 50 poskytovatelů z řad distributorů, producentů a 
filmových studií jako jsou například Universal Pictures, Warner Bros, 20th Century Fox a Sony Entertainment. Topfun nabízí své 
služby prostřednictvím webu, IPTV sítí, na službě Smart TV společnosti Samsung, LG. Již několik měsíců také na přenosných 
zařízení s operačním systémem Android, iOS a Windows Phone, satelitním přijímači Humax a další. 

 

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 
 

 


