Цени на преводи

ЦЕНИ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА
Примерни цени с включена отстъпка

, зависят от наличния преводач. Ако документът Ви не е типов, моля изпратете зап

* ЦЕНИТЕ по-долу ВАЖАТ САМО ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА с изпращане на следния мейл jaravabg@abv.bg
ДО КРАЯ НА 2022 г.

Типови документи

Специализирани документи

1-ВА ГРУПА езици

английски, френски, немски, руски, испански, италиански

9,50 лв/стр.
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oт 12 до 16 лв./1 стр.

2-РА ГРУПА езици

Гръцки, турски, румънски,чешки,
сръбски,словашки
хърватски, полски,
, украински, португалски, холандски
македонски,
/нидерл

13-20 лв. / 1 стр., в зависимост от езика
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от 21 до 29 лв./1 стр.

3-ТА ГРУПА езици

Словенски,

унгарски,

албански, арабски,

арменски,
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19,90 лв./ 1 стр.

от 20 до 29 лв./1 стр.

4-ТА ГРУПА езици

редки езици
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фински,

норвежки,

естонски, китайски, корейски,
литовски,
японски,
латвийс
перс

заявка/потвърждение

заявка/потвърждение

- Типов документ е акт за раждане/брак/св. съдимост.
- Сроковете по-долу са приблизителни и зависят от натовареността на
преводачите ни.
- Обикновена поръчка - превод до 7 преводачески страници за срок 48 часа от
възлагането на поръчката :
на цените по-горе.
- Бърза поръчка - превод до 7 преводачески страници за срок 24 часа от
възлагането на поръчката на цена
+ 50 % върху цените
по-горе.
- Експресна поръчка - 1 преводаческа страница за 1 час : + 100 % върху цените
по-горе.
- За срок и цена на нетипови документи - моля, изпратете запитване на
jaravabg@abv.bg

Важно: Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на
текста-първоизточник. 1 преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по
БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите). Ние сме избрали БДС.
Тя се изчислява по следния начин при:
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- БДС : Tools/Word count/Characters (with spaces), като разделите резултата на 1800
- ЕС стандарт : Tools/Word count/Characters (no spaces), като разделите резултата
на 1500

Всъщност, опитът показва, че при тези две системи на изчисление на цената, същата
се променя съвсем незначително, като все пак резултатът е в полза на клиента, при
използване на БДС.

* За цени на устни преводи - вижте устни преводи

* За обемни преводи, допълнителни отстъпки

* За повече от 1 документ за легализация - отстъпка за всеки следващ документ
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