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a)

Základní nabídka služeb (základní služby mobilního DJe)
DJ vystoupení a kompletní technické zajištění

12 000 Kč

do 6 hodin produkce + moderování v českém jazyce
Ozvučení technikou dB, RCF nebo QSC (v ceně zvuk do 4 kW),
DJ technika Pioneer, bezdrátový mikrofon, světelné efekty, stativy, kabeláž.
Schůzka se svatebčany, poradenství, příprava zakázky, instalace a demontáž.

b)

Doplňkové služby (k základní a celodenní nabídce služeb)
Ozvučení svatebního obřadu (zahrnuto v ceně celodenního servisu)

4 000 Kč

Práce zvukaře, aktivní reprobox, 1x bezdrátový mikrofon se stativem,
zvukařský mixážní pult, notebook na pouštění hudby, stativy, kabeláž.
Příprava hudby na obřad, poradenství.

3 800 Kč

Karaoke show
Projektor a stativové plátno nebo LED televizor, digitální zvukařský pult
2x bezdrátový mikrofon, karaoke klipy a seznamy, HDMI kabeláž.
Projekci je možné využít ke svatební slideshow zdarma.

Videodiskotéka

5 000 Kč

Profi videodiskotéka s projekcí originálních videoklipů ve vysoké HD kvalitě,
monitor, 2x LED televizor s úhlopříčko 139 cm, TV stativy, HDMI kabeláž.
Projekci je možné využít ke svatební slideshow zdarma.

Svatební slideshow

1 800 Kč

Projekce fotek, 1x LED televizor (nebo stativové plátno a projektor), notebook.
c)

Extra technické vybavení (další technické možnosti)
Bezdrátový mikrofon (další extra ruční či hlavový set)

500 Kč

Reprobox 10" na dokrytí zvuku

800 Kč

(včetně stativu)

LED reflektor 12x 5W (další LED reflekor s pestrou škálou barev)

300 Kč

Zrcadlová koule 50 cm (včetně stativu s motorem)

700 Kč

LED televizor s úhlopříčkou 139 cm

(včetně TV stativu)

Nůžkový stan (3x3m, zátěžové vaky, bočnice)
d)

1 800 Kč

Prodloužení (prodloužení základní a celodenní nabídky služeb)
I. sazba prodloužení hudební produkce (předem objednané)
II. sazba prodloužení hudební produkce (při dohodě na místě)

e)

1 600 Kč

500 Kč / hod
1 000 Kč / hod

Celodenní nabídka služeb (od obřadu po afterparty)
Celodenní svatební servis na 12 hodin

17 000 Kč

Zahrnuje základní nabídku služeb s prodlouženou hudební produkcí (DJe) a
zvukařských služeb v časovém rozsahu 12 hodin, dvě samostatné techniky (na
ozvučení obřadu a DJ vystoupení), dále můžete využít z extra technického vybavení
reprobox na dokrytí zvuku a další bezdrátový mikrofon.
f)

Dopravné (přeprava techniky malou dodávkou)
Doprava (PHM, amortizace vozu)
Ceny uvedené bez DPH.

1 km / 15 Kč

