
slovenština 190,-
angli tina, francouzština, n ina, ruština 270,-
italština, ma arština, polština, špan lština 290,-
bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština, portugalština, ukrajinština,
ma arština  350,-

dánština, finština 450,-

angli tina, dánština, francouzština, chorvatština, italština, ma arština, n ina,
rumunština, ruština, špan lština, ukajinština plus 120,-

další kopie p ekladu se soudním ov ením 120,-

eština 70,-
slovenština 90,-
angli tina, francouzština, n ina, ruština 170,-

Ceník
Alfa Lingua - p ekladatelské služby

Jednotkou pro výpo et ceny je normostrana (1800 znak  v etn  mezer) cílového textu.
Minimální ú tovaný objem je 0,5 normostrany u b žného p ekladu, u soudn  ov ených p eklad  1 normostrana.
Jsme plátci DPH a ceny jsou uvedeny bez DPH.

EKLAD Z EŠTINY DO JAZYKA a naopak cena v K  / NS

SOUDN  OV ENÝ P EKLAD

JAZYKOVÁ KOREKTURA pravopis, gramatika, stylistika

EDTISKOVÁ KOREKTURA
angli tina, eština, francouzština, n ina, ruština, slovenština 100,-

DODACÍ LH TA
ekladatel denn  p eloží 6 - 7 normostran výchozího textu.

Krátké p eklady do 3 normostran p eložíme do druhého dne bez p íplatku.

eklady do 10 normostran dodáme do 3 pracovních dní.

ÍPLATKY
íplatky jsou stanoveny za obsahovou náro nost textu, špatnou viditelnost textu a za rychlost.

více jak 6 normostran za pracovní den od 10 %
expresní práce p es noc (do 10 normostran) plus 90%
expres 12 (maximáln  6 normostran, zadání a odevzdání tentýž den) plus 60%
expres 24 (maximáln  10 normostran) plus 25%

Práce p es víkend je ú tována v p ípad , že den zadání je v pátek a den odevzdání je v pond lí.

íplatky za obsahovou náro nost, špatnou viditelnost nebo itelnost výchozího textu jsou stanoveny individuáln  a po
domluv  s klientem.

tel.: +420 257 921 160 info@prekladatelske-sluzby.cz Žabov eská 1462
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