
PL 
 

 TŁUMACZENIA KONFERENCJE KOREPETYCJE  

 

- Tłumaczenia pisemne z języka włoskiego na język polski: 30 PLN za stronę (1800 znaków ze 

spacjami);  

- Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język włoski: 40 PLN za stronę (1800 znaków ze 

spacjami);  

- Tłumaczenia ustne na terenie zachodniopomorskiego : 70 PLN za godzinę (minimum cztery 

godziny tłumaczenia);  

- Tłumaczenia ustne poza zachodniopomorskim: 80 PLN za godzinę (minimum 4godz. 

tłumaczenia). Klient ponosi koszty dojazdu na miejsce tłumaczenia oraz pobytu.  

- Korepetycje z języka włoskiego : 50 PLN za 1 godz. (w biurze lub online);  

 

 

 

- Tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na język polski: 30 PLN za stronę (1800 znaków ze 

spacjami);  

- Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język włoski: 40 PLN za stronę (1800 znaków ze 

spacjami);  

 

 

 

Zniżka 1% za like. Zniżka 5% przy pierwszym zleceniu.  

Zniżka 5% przy zleceniach tłumaczeń pisemnych przekraczających 35 stron. 

 Zniżka 5% przy zleceniach tłumaczeń ustnych powyżej 25 godzin. Zniżka 10% dla stałych 

klientów.  

 

Powyższe ceny mogą ulec modyfikacji. Każde zlecenie rozpatrywane jest indywidualnie - w 

zależności od jego objętości, rodzaju oraz trybu tłumaczenia opracowywany jest szczegółowy 

kosztorys. OBSŁUGA FIRM  

Cena usług skierowanych do firm ustalana jest w zależności od zlecenia, po dokładnej analizie 

potrzeb danej firmy.  

 

Proponowane formy rozliczenia: Faktura VAT (w tym przypadku do podanych stawek należy 

doliczyć 22% podatku)  

Umowy : o dzieło , zlecenie Paragon  

Termin płatności ustalany jest w zależności od zlecenia.  

Zlecenia są przyjmowane po wpłacie zaliczki 40% 

 

 

 

 

 

 



IT 

I nostri servizi per le traduzioni dall’italiano all’inglese e  dall’polacco all’inglese e inglese – 

polacco e dall’ italiano all’ inglese e inglese - italiano si riferiscono in particolare ai seguenti 

ambiti: 

- Tecnico(manuali, libretti d’uso, istruzioni, tavole tecniche, presentazioni, disegni, etc.) 

- Legale (contratti, compravendita, atti giudiziari, atti tributari, procure, etc.) 

- Commerciale (siti internet, depliant, brochure, cataloghi, lettere di presentazione, etc.) 

- Letterario e di altro tipo 

 

Listino prezzi traduzioni  

Servizio Prezzo* 

Traduzione : inglese → polacco  € 8 / pag.  

Traduzione : polacco → inglese  € 8 / pag.  

Traduzione : italiano → polacco  € 8 / pag.  

Traduzione : polacco → inglese  € 8 / pag.  

Traduzione : italiano → inglese  € 13 / pag.  

Traduzione : inglese → italiano  € 13 / pag 

 

Ordini vengono accettati dopo pagamento del'anticipo di 40% 

*prezzi al netto 

* traduzioni giurate ed espressi più 50 % 


