[Wpisz tekst]
email:
telefon:

biuro@teachersteam.pl
+48 697 997 976

Oferta pisemnych usług
tłumaczeniowych

TEACHERSteam.pl od ponad dziesięciu lat
zapewnia profesjonalną i kompleksową
obsługę językową firm w całej Polsce. W
swojej działalności kierujemy się takimi
kryteriami jak: wygoda Klienta, elastyczność
oferowanych usług, innowacyjność, a przede
wszystkim przejrzyste zasady oraz dbałość
o szczegóły na każdym etapie współpracy

Indywidualizacja:
wysłuchamy
Państwa
potrzeb
i
zaproponujemy
optymalne
rozwiązanie mając na uwodzę specyfikę
tekstu oraz czas realizacji.
Wszechstronność:
tłumaczymy teksty z
języków europejskich oraz pozaeuropejskich
o różnej tematyce, od tekstów użytkowych, po
teksty biznesowe i techniczne. Realizujemy
też tłumaczenia ustne oraz oferujemy eskortę
językową.

Terminowość:
nasze
tłumaczenia
są
wykonywane w terminie dogodnym dla
Państwa i dostarczane zawsze na umówiony
czas;

Zgodność:
na
Państwa
zachowujemy oryginalny układ
tekstu;

życzenie
graficzny

Elastyczność: duże zaplecze tłumaczy
umożliwia nam tłumaczenie dużych ilości
tekstu, w bardzo krótkim terminie, nawet z
dnia na dzień;
Szybka wycena: tłumaczenia wyceniane są
maksymalnie do 1 godziny od otrzymania
dokumentów;
Dostępność: tłumaczenia dostarczane są
drogą mailową lub poprzez link do tekstu.
Tłumaczenia
przysięgłe
dostarczamy
bezpośrednio do biura Klienta
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Cennik usług tłumaczeniowych
STREFA I angiels ki, niemiecki

CZAS REALIZACJI

Tłumaczenie nieprzysięgłe
1 strona/1800 znaków ze spacjami

Tłumaczenie przysięgłe
1 strona/1125 znaków ze spacjami

język obcy na
język polski

język polski na
język obcy

język obcy na
język polski

język polski na
język obcy

Standardowy
powyżej 3 dni roboczych

39.00 zł

41.00 zł

45.00 zł

47.00 zł

Błys kawiczny
do 48 godzin/max 15 s tron

43.00 zł

45.00 zł

49.00 zł

51.00 zł

Ekspresowy
do 24 godzin/max 10 stron

49.00 zł

51.00 zł

59.00 zł

61.00 zł

STREFA II

czeski, hiszpańs ki, francus ki, słowacki, włoski, niderlandzki, norweski, portugalski, szwedzki,
ukraiński, ros yjski

CZAS REALIZACJI

Tłumaczenie nieprzysięgłe
1 strona/1800 znaków ze spacjami

Tłumaczenie przysięgłe
1 strona/1125 znaków ze spacjami

język obcy na
język polski

język polski na
język obcy

język obcy na
język polski

język polski na
język obcy

Standardowy
powyżej 3 dni roboczych

59.00 zł

61.00 zł

65.00 zł

67.00 zł

Błys kawiczny
do 48 godzin/max 15 s tron

61.00 zł

63.00 zł

69.00 zł

71.00 zł

Ekspresowy
do 24 godzin/max 10 stron

65.00 zł

67.00 zł

77.00 zł

79.00 zł

STREFA III
arabs ki, hebrajski, bośniacki, flamandzki, grecki, rumuński,, chorwacki, duński, litews ki, łacińs ki,
rumuński, serbski, słoweńs ki, turecki, węgiers ki, bułgars ki, japońs ki, chiński oraz każdy inny język niesklasyfikowany
w tej grupie
Ceny za st ronę przeliczeniową dla języków ze Strefy III ustalane są na podstawie indywidualnej oferty cenowej.

Opłaty dodatkowe
Rodzaj opłaty

Procent stawki bazowej

Weryfikacja tekstu przez native speakera

+ 50% stawki

Skład stron w programach graficznych
Tłumaczenie z języka obcego na obcy

+50% stawki
+100 % stawki

