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C E N N I K   TŁUMACZEŃ 

rodzaj usługi j.m. cena [EUR] 

1. 
tłumaczenie pisemne zwykłe 

z języka polskiego na język chorwacki i/lub odwrotnie 

1 strona 

obliczeniowaA 
30,00 + VAT 

2. 
tłumaczenie pisemne poświadczone 

z języka polskiego na język chorwacki i/lub odwrotnie 

1 strona 

obliczeniowaA 
30,00 + VAT 

3. 
tłumaczenie ustne 

z języka polskiego na język chorwacki i/lub odwrotnie 

1 godzina 

obliczeniowaB 
60,00 + VAT 

4. usługa z wartością dodanąC 1 szt. D 

cennik obowiązuje od 23 marca 2023 roku 

 

A strona obliczeniowa = 1 500 znaków (bez odstępów) tekstu źródłowego 

B 1 godzina obliczeniowa = 60 minut; każda następna godzina traktowana jest jako pełna, jeżeli tłumaczenie trwa 
powyżej 30 minut 

C usługa z wartością dodaną: 
▪ dostosowanie tekstu, lektura tekstu 

▪ przygotowanie bazy terminologicznej 

▪ usługi doradcze związane ze zleconym tłumaczeniem 

▪ zwrot kosztów za usługi administracyjne, notarialne, znaczki skarbowe, pocztowe i itp. usługi 

▪ inne usługi związane ze zleconym tłumaczeniem 

D rzeczywisty koszt usługi lub kwota zryczałtowana (w zależności od ustaleń z klientem) 

VOLIM ONO ŠTO RADIM d.o.o. (LUBIĘ TO, CO ROBIĘ sp. z o.o.) jest płatnikiem podatku VAT. 

VOLIM ONO ŠTO RADIM d.o.o. (LUBIĘ TO, CO ROBIĘ sp. z o.o.) może udzielać dodatkowych zniżek w zależności od 
konkretnego zamówienia, ilości stron tekstu źródłowego do przetłumaczenia pisemnego i/lub ilości godzin tłumaczenia 
ustnego, stopnia trudności tłumaczenia pisemnego i/lub ustnego, czasu wykonania tłumaczenia pisemnego itd. 

 


