
                KARAOKE  LIVE 
 
Živé karaoke je současný atraktivní a žádaný program na 
diskotéky, bary, svatební party, firemní večírky, festivaly, 
party a všude, kde se chcete navzájem pobavit a odreagovat. 
Karaoke je zpívání písniček na vyrobený podklad s textem. 
V našem repertoáru je v současné době přes 12 000 českých, 
slovenských, anglických, německých, italských i japonských 
skladeb, které neustále doplňujeme. 
V seznamu si vyberete Vaší oblíbenou skladbu, kterou Vám 
DJ pustí na projekční plátno, monitor nebo televizi.  
Uslyšíte nezpívanou verzi, kde poběží videoklip a titulky  
s textem skladby, které se zabarvují v okamžiku,  
kdy máte začít zpívat.  
V zahraničí už dlouhodobě oblíbená a žádaná show. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OBJEDNÁVKOVÝ LIST 
 
Ceny a varianty provedení : 
 

A) Klient má vlastní zvukovou aparaturu včetně mikrofonů i zobrazovací zařízení  
standardu VGA - monitor, projektor s plátnem apod.                                                      cena 2.000,- Kč 
 

B) Klient má vlastní zvukovou aparaturu i zobrazovací zařízení,  
ale nemá mikrofony                                                                                                             cena 2.400,- Kč 
 

C) Klient má vlastní zvukovou aparaturu včetně mikrofonů, 
nemá zobrazovací zařízení                                                                                                 cena 2.800,- Kč                                                                         
 

D) Klient má vlastní zvukovou aparaturu,  
nemá mikrofony ani zobrazovací zařízení                                                                         cena 3.200,- Kč 
 

E) Klient nemá žádná zařízení   
- velikost prostoru do 100 lidí, menší zvuková aparatura                                               cena 4.500,- Kč 
 

F) Klient nemá žádná zařízení   
- velikost prostoru do 250 lidí, střední zvuková aparatura                                             cena 5.500,- Kč     

 
Pozn.:  zvuková aparatura musí umožňovat připojení notebooku do mixážního pultu, 
             zobrazovací zařízení musí umožňovat připojení HDMi nebo VGA výstupu z notebooku.  
Standartní délka karaoke je 2-3 hodiny, další varianty možné po domluvě. 
 
Doprava na akci mimo Plzeň-město je účtována částkou 5 Kč / km .     
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OBJEDNÁVKA 
 
Objednáváme tuto variantu karaoke – zaškrtněte :                           ( jiné varianty po domluvě ) 
 
A B C D E F 
 
Zálohová platba je ve výši 50 % ze zvolené varianty 10 dní před akcí na účet č. 2900 212 112 / 2010 ,  
doplatek v hotovosti před zahájením akce v místě konání nebo celá částka předem na účet dle domluvy. 
 
Objednavatel :                                                                                      Dodavatel : 
 
……………………………………………………………………..                                   STUDIO  ACCENT 
           
……………………………………………………………………..                                    ing. Michal Vaněk  
                                                                                                                                   Božkovská 38, Plzeň 
……………………………………………………………………..                                    IČ 43358772                
 
 
Datum a podpis : 
 
 
 
……………………………………………………………………..                   ……………………………………………………….         
 

* www.karaokesong.eu * www.accentaudio.cz * 


