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Potřebujete přeložit dokumenty pro
získání víza a nevíte, jak najít
soudního překladatele?
Jsme tady pro Vás.

Zajistíme vám překlad kvalifikovaným soudním překladatelem!
ÚJOP UK plně garantuje kvalitu překladu a to, že
odpovídá překládanému originálu.

Zaručujeme, že vaše dokumenty přeložíme a doručíme
zpět včas v dohodnutém termínu.

Pokud zároveň čekáte na další dokumenty od ÚJOP UK
(smlouva o studiu, pojištění atd.), je možné vše poslat v
jedné zásilce, a tak za dopravu ušetřit.

Jak to funguje?
  VYPLŇTE OBJEDNÁVKU PŘEKLADU.

POŠLETE NÁM ORIGINÁLY DOKUMENTŮ.
Na adresu studijního oddělení: Vratislavova 29/10, 128 00
Praha 2.

Naše studijní oddělení vám e-mailem sdělí cenu za
překlad, kterou odsouhlasíte.

Po odsouhlasení ceny pošleme dokumenty překladateli.

Až budou překlady hotové, pošleme vám je zpět podle
předchozí domluvy.

Za překlad a zaslání dokumentů zaplatíte po příjezdu
do České republiky ve studijním středisku, kde budete
studovat.

Kolik to bude stát?
cena za 1 stranu
(včetně DPH)

angličtina ruština

soudní překlad 500,- CZK 450,- CZK

běžný překlad 400,- CZK 400,- CZK

Jak dlouho to trvá?
Předpokládaná doba potřebná pro překlad dokumentů je 5 pracovních dnů od data doručení:
Překlad = cca 5 pracovních dnů
DHL zpět = 2–3 pracovní dny (podle místa doručení)

Které dokumenty musíte mít přeložené?
Veškeré doklady pro vyřizování pobytového oprávnění musejí být přeloženy do českého jazyka. Doklady,   které si
zajišťujete sami , se ale obvykle vydávají v jazyce vaši země a je třeba je přeložit.
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Jsou to především:
• potvrzení z banky o výši finančních prostředků na vašem účtu
• potvrzení o trestní bezúhonnosti
• souhlas rodičů s výjezdem do zahraničí pro nezletilé studenty

Lze soudní překlad udělat podle naskenovaných dokumentů?
Pro soudní překlady je nutné zaslat originál dokumentu, scan dokumentu stačí pouze v případě běžného
překladu. Soudní ověření může překladatel vydat jen na základě originálního dokumentu.

TIP!
Naskenované dokumenty můžete
poslat e-mailem pouze tehdy, pokud
vám stačí běžný překlad, který pak
necháte ověřit notářem při českém
velvyslanectví ve své zemi.

Objednávka překladů


