
Переклади з/на українську мову

Вас цікавлять наші ціни?

Ми з радістю підготуємо для вас переклади українською мовою, а також переклади з
української за ціною 300 CZK / NS (за стандартну сторінку). Вартість судового (офіційного -
офіційно завіреного) перекладу з української на чеську та навпаки становить 410 крон / NS
(Прага 4 офіс).

Натисніть, щоб відкрити наш прайс-лист на переклади. Зазначені ціни стосуються звичайного та
професійного перекладу українською мовою, ми не розрізняємо напрямок перекладу.

Ви можете отримати у нас переклад за майже неперевершеною часткою ціни та якості,
заощаджуючи таким чином час, витрачений на подальші пошуки.

Ми переведемо на українську та з української мови в стандартний термін, і ми намагаємося
працювати якомога швидше і в цій ситуації.

+ для вас: Ми не беремо жодних доплат за обробку PDF та інших файлів, які не можна
редагувати, ми професійно перетворимо ваш можливий PDF-файл з перекладом у форму, яку
можна редагувати, абсолютно БЕЗКОШТОВНО!

Вас цікавить якість нашої роботи?

Переклади українською мовою в нашій країні виконують тільки професійні перекладачі,
завдяки чому ми вже багато років маємо сертифікат ISO. Українські перекладачі, які працюють у
нас, також перевірені багатьма рекомендаціями наших клієнтів. При перекладі з чеської на
українську ми використовуємо носіїв мови, особливо з України, але багато з них також живуть у
Чехії. Переклади з української на чеську надають чеські українські перекладачі відповідно до
конкретної сфери контракту.

Вас цікавлять наші посилання?

Українська мова є офіційною мовою другої за величиною європейської країни, а українські
переклади останніми роками стають дедалі популярнішими. Це пов’язано не лише зі
зростанням кількості громадян України, які працюють з нами та часто шукають новий дім, а й із
прихильним ставленням Європейського Союзу до України та розвитку торгівлі та
взаємовідносин. Переклади, особливо з української на чеську, складають значну частину
замовлень, які ми обробляємо, найчастіше засвідчені в суді. Дуже часто ми перекладаємо
свідоцтва про народження, шлюб та смерть, різноманітні довіреності, а також рішення про
розлучення та дипломи про закінчення ВНЗ. Також часто надходять юридичні тексти та технічні
посібники та документація, особливо від чеських компаній, які експортують свою продукцію в



Україну і тому не можуть обійтися без якісних перекладів українською мовою. Для нас велика
честь допомогти цим компаніям розвиватися та спілкуватися. За роки нашої діяльності багато
великих транснаціональних компаній чи установ, які також працюють в Україні, стали нашими
постійними клієнтами, про що ви можете переконатися, натиснувши тут.

Як замовити переклад?

Щоб отримати переклад з/на українську у нас, буде достатньо 3 простих кроків:

1. Надішліть нам текст для перекладу разом із необхідним терміном.

2. Ми надішлемо вам розрахунок протягом приблизно 60 хвилин. Якщо ви згодні з
розрахунком, негайно підтвердьте це нам.

3. І все. Ви отримаєте від нас готовий переклад разом із рахунком-фактурою протягом
підтвердженого терміну.

+ щось додаткове

Вам потрібен переклад з української мови чи переклад українською на/з іншої мови світу? Ми
також можемо надати це для вас, для регулярних перекладів безпосередньо без чеської мови,
для засвідчених судом перекладів з української мови, наприклад, англійською чи німецькою,
ми перекладаємо спочатку чеською, а потім з чеської на іноземну мову.

Потрібна порада щодо перекладів українською? Зв'яжіться з нами!

Розмовляємо чеською та англійською.

Наш професійний персонал із задоволенням надасть вам більше інформації:

+420 602 331 019

info@ekopreklady.cz


