
 

Price‐listy na překlady 
Cena překladů je uvedena za 1 (jednu) normostranu původního textu při střední 
rychlosti překladu, která činí 6 normostran za den. Normostrana ‐ text obsahující 

1800 znaků.. 

Služba  Cena 
  cena za slovo cena za stránku

 Albánština (Shqip)
Překlad : Albánština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Albánština  $ 0.048  $ 12.09 

 Arabština (اللغة العربية  )
Korektura ‐ Arabština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Arabština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Arabština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Arabština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Arabština  $ 0.048  $ 12.09 

Tlumočení Arabština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Arménština (հայերեն)
Překlad : Angličtina → Arménština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Arménština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Arménština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Arménština  $ 0.032  $ 8.06 

 ázerbájdžánština (Azərbaycan)
Překlad : ázerbájdžánština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → ázerbájdžánština  $ 0.032  $ 8.06 

 Bosenština (Bosanski)
Překlad : Bosenština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → Bosenština  $ 0.047  $ 11.64 

 Bulharština (български)
Korektura ‐ Bulharština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Bulharština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Bulharština  $ 0.032  $ 8.06 



Tlumočení Bulharština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Běloruština (беларуская)
Překlad : Běloruština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Běloruština  $ 0.032  $ 8.06 

 čínština (汉语)
Korektura ‐ čínština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → čínština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : čínština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : čínština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → čínština  $ 0.048  $ 12.09 

Úpravy textu : čínština  $ 0.029  $ 7.16 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ čínština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení čínština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Chorvatština (Hrvatski)
Překlad : Ruština → Chorvatština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Chorvatština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

 čeština (čeština)
Korektura ‐ čeština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → čeština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → čeština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : čeština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Tlumočení čeština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Dánština (Dansk)
Korektura ‐ Dánština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Dánština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Dánština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Dánština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → Dánština  $ 0.047  $ 11.64 

 Holandština (Nederlands)
Korektura ‐ Holandština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Holandština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Holandština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Holandština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → Holandština  $ 0.047  $ 11.64 

 Angličtina (English)
Korektura ‐ Angličtina  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Arabština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Arménština  $ 0.072  $ 17.91 



Překlad : Angličtina → Maďarština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Vietnamština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Holandština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → řečtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Gruzínština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Dánština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Indonéština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → španělština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Italština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Kazaština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → čínština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Korejština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Lotyština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Němčina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Norština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Polština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Portugalština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Rumunština  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Angličtina → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Angličtina → Srbština  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Angličtina → Turečtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Finština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Francouzština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Hindština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → čeština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → švédština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Estonština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Angličtina → Japonština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Arabština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Arménština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Maďarština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Vietnamština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Holandština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : řečtina → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Dánština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Hebrejština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : španělština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Kazaština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : čínština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Němčina → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Polština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → Angličtina  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Srbština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Finština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 



$ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Estonština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Japonština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Rozklíčování audio a video materiálů : Angličtina  $ 0.021  $ 5.37 

Úpravy textu : Angličtina  $ 0.029  $ 7.16 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština  $ 0.081  $ 20.15 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ španělština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ Italština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ čínština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ Němčina  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ Francouzština  $ 0.161  $ 40.3 

 Esperanto (Esperanto)
Překlad : Ruština → Esperanto  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Esperanto → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

 Estonština (Eesti)
Překlad : Angličtina → Estonština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → Estonština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Estonština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Estonština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

 Perština (زبان فارسی)
Korektura ‐ Perština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Perština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Perština  $ 0.048  $ 12.09 

 Perština (فارسی)
Korektura ‐ Perština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Ruština → Perština  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Perština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

 Finština (Suomi)
Korektura ‐ Finština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Finština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → Finština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Finština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Finština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Tlumočení Finština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Francouzština (Français)
Korektura ‐ Francouzština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Francouzština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Němčina → Francouzština  $ 0.072  $ 17.91 



Překlad : Ruština → Francouzština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Francouzština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Francouzština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Úpravy textu : Francouzština  $ 0.029  $ 7.16 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ Francouzština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Francouzština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Gruzínština (ქართული ენა)
Překlad : Angličtina → Gruzínština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Gruzínština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Gruzínština  $ 0.032  $ 8.06 

 Němčina (Deutsch)
Korektura ‐ Němčina  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Němčina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Němčina → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Němčina → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Němčina → Francouzština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → Němčina  $ 0.032  $ 8.06 

Rozklíčování audio a video materiálů : Němčina  $ 0.021  $ 5.37 

Úpravy textu : Němčina  $ 0.029  $ 7.16 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ Němčina  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Němčina ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 řečtina (Ελληνικά)
Korektura ‐ řečtina  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → řečtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : řečtina → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : řečtina → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → řečtina  $ 0.047  $ 11.64 

 Hebrejština (עברית)
Korektura ‐ Hebrejština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Hebrejština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Hebrejština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Hebrejština  $ 0.048  $ 12.09 

Tlumočení Hebrejština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Hindština ( ह द )
Korektura ‐ Hindština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Hindština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → Hindština  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Hindština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

 Maďarština (Magyar)



Korektura ‐ Maďarština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Maďarština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Maďarština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Maďarština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Maďarština  $ 0.032  $ 8.06 

Tlumočení Maďarština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Islandština (Íslenska)
Překlad : Islandština → Ruština  $ 0.03  $ 7.61 

Překlad : Ruština → Islandština  $ 0.048  $ 12.09 

 Indonéština (Bahasa)
Korektura ‐ Indonéština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Indonéština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Indonéština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Indonéština  $ 0.048  $ 12.09 

 Irština (Gaeilge)
Překlad : Irština → Ruština  $ 0.03  $ 7.61 

Překlad : Ruština → Irština  $ 0.048  $ 12.09 

 Italština (Italiano)
Korektura ‐ Italština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Italština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Italština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Italština  $ 0.032  $ 8.06 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ Italština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení Italština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Japonština (日本語)
Korektura ‐ Japonština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Japonština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → Japonština  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Japonština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Japonština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Tlumočení Japonština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Kazaština (қазақ)
Překlad : Angličtina → Kazaština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Kazaština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Kazaština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Kazaština  $ 0.032  $ 8.06 

 Korejština (한국어/조선말)

Korektura ‐ Korejština  $ 0.029  $ 7.16 



Překlad : Angličtina → Korejština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : španělština → Korejština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Korejština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Korejština  $ 0.048  $ 12.09 

Tlumočení Korejština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Kyrgyzština (кыргыз)
Korektura ‐ Kyrgyzština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Kyrgyzština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Kyrgyzština  $ 0.032  $ 8.06 

 Latina (Latina)

 Lotyština (Latviešu)
Překlad : Angličtina → Lotyština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Lotyština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → Lotyština  $ 0.047  $ 11.64 

 Litevština (Lietuvių)
Korektura ‐ Litevština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Litevština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → Litevština  $ 0.047  $ 11.64 

 Maltština (Malti)
Překlad : Maltština → Ruština  $ 0.03  $ 7.61 

Překlad : Ruština → Maltština  $ 0.048  $ 12.09 

 Mongolština (монгол)
Překlad : Mongolština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Mongolština  $ 0.048  $ 12.09 

 Černohorský (Crnogorski)
Překlad : Ruština → Černohorský  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Černohorský → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

 Norština (Norsk)
Překlad : Angličtina → Norština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Norština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → Norština  $ 0.047  $ 11.64 

Rozklíčování audio a video materiálů : Norština  $ 0.021  $ 5.37 

 Polština (Polski)
Korektura ‐ Polština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Polština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Polština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 



Překlad : Polština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Polština  $ 0.032  $ 8.06 

Tlumočení Polština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Portugalština (Português)
Korektura ‐ Portugalština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Portugalština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Portugalština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Překlad : Ruština → Portugalština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → Portugalština  $ 0.047  $ 11.64 

 Rumunština (Română)
Překlad : Angličtina → Rumunština  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Rumunština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → Rumunština  $ 0.032  $ 8.06 

 Srbština (српски)
Překlad : Angličtina → Srbština  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Ruština → Srbština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Srbština → Angličtina  $ 0.045  $ 11.19 

Překlad : Srbština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Tlumočení Srbština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Slovenština (Slovenský)
Korektura ‐ Slovenština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Ruština → Slovenština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Slovenština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Úpravy textu : Slovenština  $ 0.029  $ 7.16 

 Slovinština (Slovenski)
Korektura ‐ Slovinština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Ruština → Slovinština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Slovinština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Úpravy textu : Slovinština  $ 0.029  $ 7.16 

 španělština (Español)
Korektura ‐ španělština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → španělština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : španělština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : španělština → Korejština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : španělština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

Překlad : Ruština → španělština  $ 0.032  $ 8.06 

Úpravy textu : španělština  $ 0.029  $ 7.16 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ španělština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení španělština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 



 Svahilština (Kiswahili)
Překlad : Ruština → Svahilština  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Svahilština Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

 švédština (Svenska)
Korektura ‐ švédština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → švédština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → švédština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : švédština → Ruština  $ 0.039  $ 9.85 

Tlumočení švédština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Tádžičtina (тоҷикӣ)
Překlad : Ruština → Tádžičtina  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Tádžičtina → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

 Thajština (ภาษาไทย)
Korektura ‐ čínština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → čínština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : čínština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : čínština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Překlad : Ruština → čínština  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Ruština → Thajština  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Thajština → Ruština  $ 0.03  $ 7.61 

Úpravy textu : čínština  $ 0.029  $ 7.16 

Tlumočení Angličtina ↔ Ruština ↔ čínština  $ 0.161  $ 40.3 

Tlumočení čínština ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Turečtina (Türkçe)
Korektura ‐ Turečtina  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Turečtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Ruština → Turečtina  $ 0.048  $ 12.09 

Překlad : Turečtina → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Tlumočení Turečtina ↔ Ruština  $ 0.161  $ 40.3 

 Turkménština (түркмен)
Překlad : Ruština → Turkménština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Turkménština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

 Ukrajinština (украïнська)
Překlad : Ruština → Ukrajinština  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Ukrajinština → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

 Urdština (اردو)
Překlad : Ruština → Urdština  $ 0.048  $ 12.09 



Překlad : Urdština Ruština  $ 0.03  $ 7.61 

 Uzbečtina (Ўзбек)
Překlad : Ruština → Uzbečtina  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Ruština → Uzbečtina  $ 0.032  $ 8.06 

Překlad : Uzbečtina → Ruština  $ 0.027  $ 6.72 

 Vietnamština (Việt)
Korektura ‐ Vietnamština  $ 0.029  $ 7.16 

Překlad : Angličtina → Vietnamština  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Vietnamština → Angličtina  $ 0.072  $ 17.91 

Překlad : Vietnamština → Ruština  $ 0.047  $ 11.64 

Ruština → Vietnamština  $ 0.048  $ 12.09 

Překladatelská agentura Flarus Vám nabízí možnost využití služeb profesionálních 
lingvistů, kteří ovládají všechny základní evropské a asijské cizí jazyky.

Proč jsou naše ceny nejnižší? Naším cílem není maximální výdělek za každý 
jednotlivý překlad. Naše přirážky jsou velmi malé. Snažíme se pracovat rychle a jako 
tým. Všechny procesy, kromě samotného překladu, jsou automatizované. Bez 
problémů provádíme vysoký počet objednávek. Díky vysoké automatizaci práce 
manažerů a redaktorů proběhne ve většině případů od momentu potvrzení překladu 
do začátku práce překladatele méně než 15 minut.  

Navyšující koeficienty 

Navyšující koeficienty se určují po seznámení se s textem. Podmínky uplatnění 
navyšujících koeficientů: rychlost překladu o více jak 6 (šesti) stranách za den; úzce 
odborná lexika.  

sleva 

Vytváříme dodatečné výhodné podmínky pro naše pravidelné klienty a nabízíme 
různé slevy na překlady. Když si u nás objednáte překlad textu od 50 stran výše, 
obdržíte slevu 5% za celkovou cenu překladu. Pokud text obsahuje více jak 100 
stran, sleva se zvýší na 10%. Není tajemstvím, že dobré doporučení je základem pro 
nové klienty. Od 1. ledna 2011 jsme zahájili novou akci „Věnujte svým partnerům 
slevy na náš účet!“ Každý nový klient, který se obrátí na překladatelskou agenturu 
Flarus dle Vašeho doporučení, obdrží 10% slevu na první objednávku.  

Spěšný překlad 

Spěšný překlad je překlad, který je zhotoven ze dne na den nebo v čase převyšujícím 
šest normostran za den. Pokud vznikne potřeba okamžitého zhotovení rozsáhlé 
objednávky, rozdělujeme původní text na menší části a přerozdělujeme jej mezi již 
vytvořený tým zhotovitelů. Za 24 hodin můžeme přeložit 40‐60 stran.  



Smlouva na překlad 

Vyplněnou smlouvu Vám poskytne manažer překladatelské agentury. K ní budou 
potřeba e‐mailem zaslané informace jako název a údaje Vaší společnosti a osoby, 
jejichž jménem společnost provádí svoji činnost. Pokud máte dotazy, kontaktujte 
nás telefonicky nebo e‐mailem.  

Objednat překlad 

Obraťte se na překladatelskou agenturu Flarus, kde Vám nabídnou služby 
kvalifikovaných překladatelů a editorů cizích světových jazyků, včetně všech 
souvisejících jazykových služeb!  

Odešlete dopis na naši adresu s přiloženým dokumentem pro překlad a uveďte Vaše 
kontaktní údaje. Manažer odpoví Vám během 15 minut.  

Telefon: +7 495 504‐71‐35 
E‐mail: info@flarus.ru 
Adresa: Rusko, Moskva, ul. Bolshaya Molchanovka, 34 str. 2, z. 25  
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