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Biuro Tłumaczeń Rainet Corporation oferuje najkorzystniejsze cenowo usługi tłumaczeń. 

Wysoka, jakość świadczonych usług, profesjonalizm i interesujące oferty rabatowe sprawiają, 

że nasze biuro tłumaczeń pozyskuje coraz więcej klientów prywatnych oraz biznesowych. 

Jesteśmy również otwarci na negocjacje ze strony klientów, co jest uzależnione od wielkości i 

trudności tłumaczenia. 

Poniższy cennik uwzględnia stopnień trudności, np. w przypadku tłumaczeń dokumentów 

samochodowych, akt medycznych, umów.  

Koszty uzależniamy także od długości tłumaczenia. Cennik uwzględnia konkretną ilość 

znaków na stronie. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki 

przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy 

między nimi.  

Wyróżniamy również odmienne progi cenowe z uwagi na charakter tłumaczeń. 

Strona uwierzytelniona - 1125 znaków ze spacjami ( tłumaczenia przysięgłe) 

Strona nieuwierzytelniona - 1800 znaków ze spacjami (tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne) 

I GRUPA JĘZYKOWA Język: rosyjski na polski, polski na rosyjski  

JĘZYK PRZYSIĘGŁE ZWYKŁE SPECJALISTYCZNE USTNE 

Na j. polski 35 30 35 

Do indywidualnej 

wyceny Na j. rosyjski  35 30 35 

 II GRUPA JĘZYKOWA Język: ukraiński na polski, polski na ukraiński 

JĘZYK PRZYSIĘGŁE ZWYKŁE SPECJALISTYCZNE USTNE 

Na j. polski 40 35 40 - 70 

Do indywidualnej 

wyceny Na j. ukraiński 40 35 40 - 90 

 TERMINY 

TERMIN ILOŚĆ TEKSTU CZAS REALIZACJI STAWKA 

Normalny Do 7 – 10 stron / dzień 2 dni Wg cennika 

Ekspresowy Do 10 -15 stron / dzień Następny dzień Dopłata 50% 
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DOPŁATY 

 

• 20% kopia tłumaczenia uwierzytelnionego 

• 50% - tłumaczenie ekspresowe 

• 50% - weryfikacja tłumaczenia 

• 20% - praca w weekend i dni świąteczne 

• 25% pismo odręczne lub tekst trudno czytelny (doliczane wyjątkowo) 

• 5% - 20% - grafika, wykresy, tabele (doliczane wyjątkowo) 

 

RABATY 

 

• 2% - 5% - jednorazowe zlecenie powyżej 30 stron 

• 5% - 10% - jednorazowe zlecenie powyżej 50 stron 

 

 

 WAŻNE INFORMACJE  

 

• Podane ceny są cenami netto – w przypadku faktury należy doliczyć 23% podatku VAT 

• Dokładny koszt tłumaczenia i termin realizacji podajemy po otrzymaniu tekstu do wyceny 

• Cennik dotyczy tłumaczeń wykonywanych w trybie zwykłym (do 7 stron dziennie) 
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