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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

LG ELECTRONICS PRVÝKRÁT PREDSTAVUJE  

SMART TELEVÍZOR S NÁSTROJOM PAYPAL 
PayPal umožňuje ľahký digitálny prevod peňazí a predstavuje tak 

pohodlný a bezpečný platobný nástroj pre majiteľov smart televízorov LG 

 

Bratislava, 29. apríla. 2013 - Spoločnosť LG Electronics prináša ako prvá na svete možnosť 

vykonávať neuveriteľne jednoduché platby prostredníctvom nástroja PayPal na svojich smart 

televízoroch. PayPal je teraz dostupný na LG Smart TV 2013 v Spojených štátoch, Kanade a 

Veľkej Británii. Počnúc týmto mesiacom sa funkcia spúšťa aj na televízoroch vo Francúzsku, 

Nemecku, Španielsku, Taliansku a Austrálii. Už čoskoro bude nasledovať uvedenie v ďalších 

krajinách. Slovensko a Česko zatiaľ nie je potvrdené. 

 

PayPal je veľmi bezpečný digitálny platobný systém, ktorý umožňuje zákazníkom ľahko a bezpečne 

nakupovať výrobky a služby priamo prostredníctvom ich smart televízora LG. 

 

„V spolupráci s PayPal sa nám podarilo vytvoriť inteligentný a bezpečný systém digitálnych platieb, 

dostupný na televízoroch LG Smart TV,“ povedal Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics 

CZ. „PayPal výrazne znižuje počet krokov, ktoré zákazník musí vykonať na realizáciu transakcie, 

a šetrí tak čas, pretože nie je potrebné zadávať číslo kreditnej karty a adresu pri každej platbe. 

Vďaka tejto inovácii sa LG podarilo bezpečne prepojiť digitálny predaj s domácou zábavou.“ 

 

Rýchly a pohodlný nákup cez smart televízor 

PayPal je pre platformu smart televízorov dokonalou voľbou. Vďaka nemu môžu zákazníci rýchlo 

preukázať svoju totožnosť a vykonať požadovanú platbu. Užívateľ jednoducho zadá číslice 

pomocou tradičného diaľkového ovládača, alebo využije LG diaľkový ovládač, vďaka ktorému 

ovláda pohybom virtuálnu klávesnicu na obrazovke. Zákazník si tak ušetrí prácu s neustálym 

zadávaním rovnakej emailovej adresy, hesla a čísla kreditnej karty. PayPal taktiež ponúka funkciu 

zapamätanie, ktorá celý nákup ešte viac uľahčuje. 
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„PayPal zmenil obchod ako online, tak offline. Televízor predstavuje dynamickú cestu, ako sa 

dostať k zákazníkovi, keď si chce niečo kúpiť alebo darovať peniaze,“ hovorí Randall Davies, senior 

riaditeľ oddelenia Global business development spoločnosti PayPal. „Smart televízory, ako 

obchodná platforma, budú mať v najbližších rokoch nepochybne veľký potenciál. Sme nadšení, že 

môžeme byť pri samom počiatku a spolu so spoločnosťou LG integrovať jednoduchý, bezpečný a 

funkčný systém PayPal priamo do smart televízorov LG.“ 

# # # 

 
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 
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 


