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wyróżnienie

  W mojej wieloletniej pracy tłumacza                        
i wykładowcy wykształciłem ponad 850 
zawodowych tłumaczy. Spośród nich wybrałem 
10 najlepszych. 

Tak powstał fundament jakości mojej firmy.

      6 lat indywidualnych nauk to czas, jaki 
poświęciłem każdemu z moich najlepszych 
tłumaczy. Dziś to eksperci przekładu i tłumacze 
przysięgli z takich dziedzin m.in.  jak prawo czy 
finanse.

I mój powód do dumy.

      Przez ostatnich 14 lat nasze tłumaczenia 
umożliwiły swobodną wymianę handlową aż 
5348 firmom z Polski i UE.

To nasz osobisty wkład w rozwój polskiej 
gospodarki. 

Andrzej HildebrandtCEO Quendi Language Services

Czym się różni dobry tłumacz od wybitnego?
Dla wybitnego tłumacza praca z językiem nie jest zawodem, lecz pasją.

Witamy w Quendi



Jako nieliczni zatrudniamy tłumaczy na etat            
(w tym aż 4 tłumaczy przysięgłych). Dzięki temu 
zapewniamy Państwu:

     •  najwyższą jakość przekładu,
     •  szybkość i elastyczność realizacji zleceń,
     •  poufność i bezpieczeństwo dokumentów.

Bezpłatne usługi dodatkowe:

                              Gwarancja na tłumaczenia

               Dedykowany zespół tłumaczy

               Odbiór i dowóz dokumentów
               Dotyczy tłumaczeń przysięgłych na terenie 
               Warszawy.

               Stały audyt i monitoring zleceń
               Eliminuje wielokrotne tłumaczenie tych               
               sa               samych treści --oszczędność nawet do 37%.   
               Weryfikacja powtórzeń i zgodności z po-
               przednimi zleceniami. 

Tłumacząc u nas, pomagasz Polskiej Akcji Humanitarnej.
Za każde 10 stron zleconego nam tłumaczenia, bezpłatnie tłumaczymy 1 stronę dla PAH.

Tłumaczenia pisemne

Tryb tłumaczenia
z/na j.polski

Tłum. specjalistyczne
strona 1500 zn.

Tłum. przysięgłe 
strona 1125 zn.

Zwykły
do 6 str./dzień

Ekspresowy
7-12 str./dzień

Superekspresowy
od 13 str. lub ten sam dzień

47,5 zł

73 zł

94 zł

39,5 zł

61 zł

79 zł

Języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.
Ceny neo. 



Tłumaczenia konsekutywne - 299 zł blok
Długość bloku to tylko 2 h.

Tłumaczenia symultaniczne - 649 zł blok
Długość bloku to 4 h.

Wynajem sprzętu konferencyjnego 
SSzerokie spektrum sprzętu audiowizualnego wraz z obsługą 
techniczną. Wycena indywidualna - prosimy o kontakt.

Uwagi:

Podane ceny netto dotyczą jednego tłumacza.

Tłumaczenia symultaniczne przekraczające 1 godzinę realizowane są przez zespół 
2 tłumaczy. 

Stawki za tłumaczenia realizowane w dni robocze od godziny 18.00 oraz                 
w weekendy i święta są negocjowane indywidualnie.

Języki:Języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. W przypadku wyceny tłumaczeń            
w innych językach oraz tłumaczeń przysięgłych ustnych prosimy o kontakt.

Zamów tłumaczenie eksperta - Andrzej Hildebrandt
W przypadku najbardziej wymagających tłumaczeń mogą Państwo zamówić usługę realizowaną 
przez naszego CEO. W celu otrzymania indywidualnej wyceny prosimy o kontakt.

Tłumaczenia ustne



Zaufali nam:
wybrani Klienci w latach 2002 - 2016

Do wszystkich podanych cen neo należy doliczyć 23% podatku VAT.

Kontakt

ul. Stawki 19/57 
01–040 Warszawa
www.quendi.pl 

e-mail: biuro@quendi.pl
 
         

+48 22+48 22 530 64 80
+48 695 783 634 (24h/7)
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