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UBYTOVANÝ / CLIENT 

Jméno a příjmení / Name and Surname  

Číslo pokoje / Room number    

Seznam používaných povolených elektrospotřebičů  

List of permitted electrical appliances used in the room / apartment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Povolené vlastní elektrospotřebiče / Permitted own electrical appliances: 

• tablet, přenosný počítač nebo stolní počítač s příslušenstvím / tablet, laptop or desktop 
computer with accessories, 

• monitor, televize / PC screen, television, 

• nabíječka na mobilní telefon / mobile phone charger, 

• přenosná audiotechnika / portabble audio equipment,  

• elektrický zubní kartáček / electric toothbrush,  

• kulma, fén, holící strojek, žehlička na vlasy, depilátor / curling iron, hair dryer, shaving 
stand, hair iron, depilator, 

• ruční mixér, tyčový mixér, smoothie maker / hand blender, stick blender, smoothie 
maker, 

• mlýnek na kávu / grinder,  

• ventilátor bez topení / fan without heating, 

• lampa se studeným světlem / cold light lamp, 

• wi-fi router / wi-fi router. 
2. Elektrické spotřebiče – použití pouze s platnou revizí spotřebiče provedenou osobou 

určenou Kampus Palace / Electrical appliances – use only with a valid revision of the appliance 
carried out by a person designated by Kampus Palace:  

• prodlužovací přívod, rozdvojka do zásuvky / extension cord, plug into socket,  

• malá tiskárna / small printer,  
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• vlastní varná konvice / own kettle,  

• toustovač, topinkovač / sandwich maker, toaster, 

• rýžovar / rice cooker,  

• kávovar / coffee machine,  

• vysavač / vacuum cleaner,  

• žehlička / iron.  
3. Elektrické spotřebiče povolené pouze za poplatek (dle aktuální Sazebníku poplatků a 

pokut). Použití pouze s platnou revizí spotřebiče provedenou osobou určenou Kampus 
Palace / Electrical appliances allowed only for a fee (according to the current Tariff of fees and 
fines). Use only with a valid revision of the appliance carried out by a person designated by 
Kampus Palace: 

• chladnička / refrigerator, 

• mrazák / freezer. 
4. Nepovolené vlastní elektrospotřebiče / Own electrical appliances not permitted: 

• elektrické spotřebiče uvedené v bodě 2. bez platné revize / electrical appliance listed in 
point 2. without a valid revision, 

• přímotop / heater,  

• mobilní klimatizace / mobile air conditioning,  

• ostatní elektrické spotřebiče neuvedené v bodech 1., 2., 3. a 4. / other electrical 
appliances not listed in points 1., 2., 3. and 4.  

Používání spotřebičů je podmíněno bezvadným technickým stavem spotřebiče a používáním dle 
návodu výrobce. Při jakékoliv závadě je ubytovaný ihned povinen vyřadit elektrický spotřebič 
z provozu a zajistit na své náklady jeho odbornou opravu.  
The use of appliances is conditional on the appliance being in perfect technical condition and using 
it according to the manufacturer's instructions. In the event of any malfunction, the Client is obliged 
to immediately take the electrical appliance out of service and ensure its professional repair at his 
own expense. 

V případě vzniku škody na majetku ubytovaného, ostatních ubytovaných a na majetku ubytovatele 
v důsledku použití spotřebiče v rozporu s těmito pravidly, je ubytovaný plně odpovědný za vzniklé 
škody a je povinen tyto škody uhradit v plné výši (viz. Řád Kampus Palace). 
In the event of damage to the property of the Client, other Clients and property of the 
Accommodation provider as a result of the use of the appliance in violation of these rules, the guest 
is fully responsible for the resulting damage and is obliged to pay for such damage in full (see 
Kampus Palace Rules).  

Při zjištění přítomnosti jiného, než povoleného spotřebiče je ubytovaný povinen uhradit smluvní 
pokutu dle platného Sazebníku poplatků a pokut nejpozději do 5 kalendářních dní od zjištění 
skutečnosti v hotovosti nebo platební kartou na recepci.  
Upon discovering the presence of a not permitted appliance, the resident is obliged to pay the 
contractual fine according to the applicable Tariff of Fees and Fines no later than 5 calendar days 
after the discovery of the fact in cash or by payment card at the reception. 

   

 

  Ubytovaný / Client 
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