
Cennik tłumaczeń Interpersonal na rok 2018 
 
Tłumaczenia zwykłe. Strona 1500 znaków ze spacjami. Ceny netto.   
 
 

język na polski na obcy tryb 
przyspieszony 
(od 7 do 10 
stron dziennie) 

tryb pilny (od 
11 do 15 stron 
dziennie)  

 tryb 
ekspresowy 
(powyżej 15 
stron dziennie 
lub 
tłumaczenie na 
ten sam dzień) 

dodatkowa 
korekta native 
speakera 

cena przy 
terminie 
płatności do 50 
dni 

angielski 29 zł 35 zł +30% +50% +70% 18 zł +15% 

niemiecki 29 zł 35 zł +30% +50% +70% 18 zł +15% 

rosyjski 29 zł 35 zł  +30 % +50% +70% 18 zł +15% 

francuski 29 zł 35 zł +30% +50% +70% 18 zł +15% 

włoski 35 zł 40 zł  +30 % +50% +70% 20 zł +15% 

hiszpański 35 zł 40 zł +30% +50% +70% 20 zł +15% 

ukraiński 35 zł 40 zł  +30 % +50% +70% 20 zł +15% 

czeski 35 zł  40 zł +30% +50% +70% 20 zł +15% 

niderlandzki 40 zł 45 zł  +30 % +50% +70% 25 zł +15% 

węgierski 40 zł 45 zł +30% +50% +70% 25 zł +15% 

rumuński 40 zł 45 zł  +30 % +50% +70% 25 zł +15% 

bułgarski 40 zł 45 zł +30% +50% +70% 25 zł +15% 

litewski 40 zł 45 zł +30 % +50% +70% 25 zł +15% 

słowacki 40 zł 45 zł +30% +50% +70% 25 zł +15% 

szwedzki 40 zł 47 zł  +30 % +50% +70% 27 zł +15% 

fiński 45 zł 50 zł +30% +50% +70% 30 zł +15% 

norweski 50 zł 60 zł  +30 % +50% +70% 30 zł +15% 

chorwacki 45 zł 50 zł +30% +50% +70% 30 zł +15% 

serbski 47 zł 53 zł +30 % +50% +70% 30 zł +15% 

grecki 47 zł 53 zł +30% +50% +70% 35 zł +15% 

portugalski 47 zł 53 zł  +30 % +50% +70% 35 zł +15% 

słoweński 50 zł 55 zł +30% +50% +70% 35 zł +15% 

duński 50 zł 55 zł  +30 % +50% +70% 35 zł +15% 

chiński 60 zł 70 zł +30% +50% +70% 40 zł +15% 

koreański 60 zł 70 zł +30% +50% +70% 40 zł +15% 

wietnamski 60 zł 70 zł  +30 % +50% +70% 40 zł +15% 

japoński 60 zł 70 zł +30% +50% +70% 45 zł +15% 

arabski 65 zł 75 zł  +30 % +50% +70% 45 zł +15% 

hindu 70 zł 85 zł +30% +50% +70% 50 zł +15% 

 
 



 
Tłumaczenia przysięgłe. Strona 1125 znaków ze spacjami. Ceny netto.   
 
 

język na polski na obcy tryb 
przyspieszony 
(od 7 do 10 stron 
dziennie) 

tryb pilny (od 11 
do 15 stron 
dziennie)  

 tryb ekspresowy 
(powyżej 15 stron 
dziennie lub 
tłumaczenie na 
ten sam dzień) 

cena przy 
terminie płatności 
do 50 dni 

angielski 35 zł 40 zł +30 % +50% +70% +15% 

niemiecki 35 zł 40 zł +30% +50% +70% +15% 

rosyjski 35 zł 40 zł  +30 % +50% +70% +15% 

francuski 35 zł 40 zł +30% +50% +70% +15% 

włoski 35 zł 40 zł  +30 % +50% +70% +15% 

hiszpański 40 zł 45 zł +30% +50% +70% +15% 

ukraiński 40 zł 45 zł  +30 % +50% +70% +15% 

czeski 40 zł 45 zł +30% +50% +70% +15% 

niderlandzki 45 zł 50 zł  +30 % +50% +70% +15% 

węgierski 45 zł 50 zł +30% +50% +70% +15% 

rumuński 45 zł 50 zł  +30 % +50% +70% +15% 

bułgarski 45 zł 50 zł +30% +50% +70% +15% 

litewski 45 zł 50 zł +30 % +50% +70% +15% 

słowacki 45 zł 50 zł +30% +50% +70% +15% 

szwedzki 45 zł 50 zł  +30 % +50% +70% +15% 

fiński 45 zł 50 zł +30% +50% +70% +15% 

norweski 45 zł 50 zł  +30 % +50% +70% +15% 

chorwacki 45 zł 50 zł +30% +50% +70% +15% 

serbski 47 zł 53 zł +30 % +50% +70% +15% 

grecki 47 zł 53 zł +30% +50% +70% +15% 

portugalski 47 zł 53 zł  +30 % +50% +70% +15% 

słoweński 50 zł 55 zł +30% +50% +70% +15% 

duński 50 zł 55 zł  +30 % +50% +70% +15% 

chiński 60 zł 70 zł +30% +50% +70% +15% 

koreański 60 zł 70 zł +30% +50% +70% +15% 

wietnamski 60 zł 70 zł  +30 % +50% +70% +15% 

japoński 60 zł 70 zł +30% +50% +70% +15% 

arabski 65 zł 75 zł  +30 % +50% +70% +15% 

hindu 70 zł 85 zł +30% +50% +70% +15% 

 
 
 
 
 



Oferta specjalna tłumaczeń przysięgłych dla komisów samochodowych, agencji 
celnych oraz importerów aut. 

 
 
Jest nam miło przedstawić Państwu naszą najnowszą ofertę tłumaczeń przysięgłych dla komisów 
samochodowych, agencji celnych i importerów aut. Poniżej podajemy nasz aktualny cennik tłumaczeń 
dokumentacji samochodowej w zależności od kraju sprowadzenia samochodu: 
 

Kraj pochodzenia samochodu Cena za komplet dokumentów  

Niemcy 50 zł 

Austria 50 zł 

Szwajcaria 50 zł 

Holandia 90 zł 

Belgia 80 zł 

Luksemburg 80 zł 

Francja 50 zł 

Włochy 100 zł 

Hiszpania 150 zł 

Portugalia 150 zł 

Wielka Brytania 100 zł 

Dania 120 zł 

Szwecja 150 zł 

Słowacja 190 zł 

Czechy 170 zł 

Rumunia 150 zł 

Węgry 100 zł 

Bułgaria 150 zł 

Grecja 130 zł 

Litwa 90 zł 

 
USA: strona: 28 zł  
Sama umowa: 20 zł (każdy język) 
Sama faktura: 25 zł (każdy język) 
Sama odprawa celna w języku niemieckim: 50 zł 
Sama odprawa celna w języku niderlandzkim: 90 zł 
 
Powyższe ceny w pełni podlegają negocjacjom.  
 
Termin realizacji: 1 – 2 dni robocze. Wysyłka pocztą priorytetową lub w przypadku bardzo pilnych zleceń – 
kurierem. 
 
Dokumenty przyjmujemy w postaci skanu. Przy dobrej jakości skanu w adnotacji wpisujemy, że tłumaczenie 
jest zgodne z oryginałem. Wszystkie dokumenty są osobiście tłumaczone i poświadczane przez tłumaczy 
przysięgłych. Nasi klienci korzystają z naszej specjalnej platformy online, która służy do szybkiego zlecania 
tekstów bezpośrednio do tłumaczy. Wystawiamy zbiorcze faktury na koniec miesiąca. 

 
 
 
 
 
 



 
OFERTA TŁUMACZEŃ MARKETINGOWYCH – język angielski 
 
Oferujemy: 
 

 tłumaczenia marketingowe na język angielski, 

 transkreację (tłumaczenia kreatywne), 

 lokalizację językową, 

 globalizację tekstów, 

 internacjonalizację tekstów, 

 tłumaczenia marketingowe wykonywane przez native speakerów, 

 redakcję przez native speakerów 
 
Koszt powyższych usług dla Państwa to: 
 
TŁUMACZENIA - 0.11 zł netto (za słowo źródłowe). 
TRANSKREACJA – 0.12 zł netto (za słowo źródłowe) 
LOKALIZACJA – 0.12 zł netto (za słowo źródłowe) 
GLOBALIZACJA – 0.12 zł netto (za słowo źródłowe) 
INTERNACJONALIZACJA – 0.12 zł netto (za słowo źródłowe) 
TŁUMACZENIA PRZEZ NATIVE SPEAKERA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 0.27 zł netto 
(za słowo źródłowe) 
REDAKCJA I KOREKTA TEKSTU PRZEZ NATIVE SPEAKERA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO – 0,09 zł netto (za słowo źródłowe) 
 

Przy większych zleceniach proponujemy dalsze zniżki. Do powyższych stawek doliczamy podatek 
VAT w wysokości 23%. 


