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TLAČOVÁ SPRÁVA 

K Vybraným 3D televízorom od LG obdržíte 3D kameru  
 

Bratislava 30. apríla 2013 - Spoločnosť LG, výrobca elektroniky a jednotka na trhu s 3D 

televízormi, sa rozhodla odmeniť svojich zákazníkov. Pri zakúpení vybraných modelov 3D 

televízorov spotrebitelia obdržia voucher na 3D kameru alebo odber troch filmov v 3D na Blu-

ray diskoch. Vouchery je možné začať využívať a čerpať od 1. mája do 31. decembra 2013. 

 

Predajná akcia prebieha vo všetkých kamenných elektro obchodoch na Slovensku ako aj v Českej 

republike. Zákazník pri zaplatení vybraného televízora LG dostane na pokladni voucher. Na 

stránkach www.BonusLG.cz/www.BonusLG.sk si následne môže objednať darček, a to podľa 

zakúpeného modelu televízora - buď 3D kameru v hodnote 270€ alebo 3 filmy v 3D na Blu-ray 

diskoch zo širokej ponuky, ktorú e-shop ponúka. 

 

„Chceme, aby boli naši zákazníci čo najbližšie 

dostupným technológiám. Preto sme sa rozhodli k 

vybraným 3D televízorom venovať 3D kameru alebo 

3D blu-ray filmy. Vďaka nim si spotrebitelia budú 

môcť vychutnať 3D televízory od LG so všetkým, čo 

k tomu patrí,“ uviedol Martin Malý, tlačový 

hovorca LG Electronics CZ. 

 

Voucher na 3D Blu-ray filmy sa vzťahuje na tieto modely televízorov: 

42LA620, 42LA640, 42LA660, 42LA667, 42LA690, 42LA691, 42LA740, 42LA860 

 

Voucher na 3D kameru View IC330 sa vzťahuje na tieto modely televízorov: 

47LA660, 47LA690, 47LA691, 47LA740, 47LA790, 47LA860, 50LA660, 55LA640, 55LA660, 

55LA690, 55LA691, 55LA740, 55LA790, 55LA860 

 
O LG Electronics CZ 
Firma LG je silnou kórejskou spoločnosťou, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi svetových lídrov 
a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. Regionálna pobočka 
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LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej elektroniky. Ponúkané portfólio 
LG na českom trhu je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné jednotky, Mobilné 
telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr pribudla kancelária 
v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje v poriadku miliárd korún. V celej skupine 
LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. Produkty spoločnosti 
LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2012 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie EISA v dvoch 
kategóriách - Európsky SMART televízor LG 55LM960V a Najúspešnejší európsky displej LG 55EM970V. LG sa pravidelne 
zúčastňuje súťaží Red Dot Design Award (LG CINEMA 3D televízor LG LM9600, LG magický ovládač Magic Remote, LG Styler, 
chladničky s mrazničkou LG GB5240AVAZ), iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). Navyše bola 
spoločnosť LG v roku 2012 ocenená radom ocenení od nezávislého časopisu dTest (LG BH7420P a BH6320C, Smart TV LG 
42LS570S, blu-ray prehrávač LG BP620) 
 
V prípade záujmu o technické špecifikácie alebo o zápožičky produktov kontaktujte, prosím, našu novú PR agentúru Native 
PR: Radovan Švec, T: (+421) 917 445 739,  radovan.svec@nativepr.cz 
 
Ak chcete poznať trendy v oblasti spotrebnej elektroniky, analýzy a komentáre, neváhajte kontaktovať, prosím, tlačového 
hovorcu LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com 


