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osobní 
bezdrátové 
osvětlení 

Posviťte si s Philips Hue 
na starosti, zatímco 

jste na dovolené 

Země, ve kterých byl uskutečněn 
výzkum: USA, Německo, Velká Británie, 
Nizozemsko a Švédsko

Nový výzkum 
odhaluje nejčastější 
obavy lidí, kteří se 

chystají trávit dovolenou 
mimo domov a zároveň 

přichází s řešením 
jak tento stres 

odstranit

lidí se obává ponechat svůj domov 
během dovolené bez dozoru

Mezi nejčastější obavy během dovolené patří

vyloupení domu

by se cítilo klidněji, 
kdyby mělo přístup 
k bezpečnostnímu 
systému 
prostřednictvím 
svého mobilního 
telefonu

by mělo lepší pocit, 
kdyby mohlo ovládat 
své domácí osvětlení 
přes svůj mobilní 
telefon 

Technologie, která za vás vyřeší vaše starosti, zatímco budete na dovolené

Obavy se s věkem snižují

ponechání 
rozsvícených 
světel

ponechání 
zapnutých 
elektrických 
spotřebičů jako 
je žehlička, kulma 
na vlasy 
nebo trouba

osamění 
domácích 
mazlíčků

kolemjdoucí uvidí, 
že nejsme doma

Lidé ve věku 18-24 let se nejvíce obávají...

ponechání 
rozsvícených 
světel

zveřejnění informace 
o tom, že domov je 
prázdný, na sociálních 
sítích jako Facebook 
a Instagram

kolemjdoucí uvidí, 
že je jejich domov 
opuštěný
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of holidaymakers worry about their 
home when away

being burgled 
while on holiday 

Shining a light on our 
holiday anxieties with 

Philips Hue

New research 
reveals the top 

things holidaymakers 
worry about whilst 

away and how we can 
lighten our holiday 

stress levels

would feel 
reassured if they 
could access 
their security 
system via their 
mobile phones

would be less 
worried if they 
could switch on 
their lights from 
their phone

 Technology to ease these holiday worries

Our worry levels decrease with age

81%

Top holiday worries include

Survey countries: USA, Germany, UK, 
France, Netherlands and Sweden

51%

leaving the 
lights on

17%

leaving electricals 
on, such as the 
iron, hair 
straighteners or 
the oven

32%

pets being 
lonely while 
away

25%
passers-by 
seeing that the 
house is empty if 
not well-lit

25%

50%

24%

18-24 year olds are particularly 
concerned about...

leaving their lights on revealing on social 
media that their home 
is empty – via posts on 
Facebook or holiday 
pics on Instagram

passers-by being 
able to see their 
house is empty
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Source: All figures, unless otherwise stated, are from YouGov Plc.  Fieldwork was undertaken between 29th 
June 2017 - 7th July 2017 in the UK (2,122 sample size), France (1,026 sample size), Germany (2,054 sample 
size), Sweden (1,013 sample size), US (1,105 sample size) and the Netherlands (1,000 sample size). The 
surveys were carried out online. The figures have been weighted for each country and are representative of 
all adults (aged 18+).

20%

Zdroj: Všechny údaje pochází, pokud není uvedeno jinak, z YouGov Plc. Terénní práce se uskutečnily 
v období od 29. června 2017 do 7. července 2017 ve Velké Británii (velikost vzorku 2 122), ve Francii (velikost 
vzorku 1 026), v Německu (velikost vzorku 2 054), ve Švédsku (velikost vzorku 1 013) a v USA (velikost vzorku 
1 000). Průzkum byl proveden online. Údaje byly váženy pro každou zemi a jsou reprezentativní pro všechny 
dospělé ve věku 18 let a více.


