CENNÍK JAZYKOVÝCH KURZOV
PREKLADY-TLMOČENIE
www.e-xtra.sk

info@e-xtra.sk

+421948 123 039

Spôsob platby:
Individuálna výučba: Platba sa realizuje za každých 8 nasledujúcich vyučovacích hodín
 Skupinová výučba: Minimálna splatná suma je za 3 mesiace (platba za trimester)
POZOR ZĽAVA:
V prípade platby za 6 mesiacov - zľava 10% z celkového poplatku 
V prípade platby za 9 mesiacov - zľava 15% z celkového poplatku

Jazykové kurzy ( platí pre všetky jazyky):
Názov kurzu:
Typ výučby:
CENA :
(za 1.vyuč.hodinu)

BABY ENGLISH (1-3 roky)
MY LITTLE ENGLISH ( 3-6 rokov)
INDIVIDUÁLNA
SKUPINOVÁ
(podľa počtu študentov v skupine)
9€

2 študenti

5 € /1 hod./študent

3-5 študentov

4 €/1 hod./študent

6 a viac študentov

3.50 €/1 hod./študent







Cena platí pre jedno dieťa za 1. vyučovaciu hodinu
Možnosť výberu frekvencie výučby: 1x týždenne alebo 2x týždenne , podľa dohody








Vaše dieťa môžete prihlásiť osobne na pobočke alebo
prostredníctvom prihlasovacieho formulára
Možnosť prihlásenia sa na kurz aj počas roka








Počet detí v skupine je maximálne 8( každému je zabezpečený rovnomerný
a dostatočný priestor na sebarealizáciu)
Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút, individuálna výučba: 50 minút

Názov kurzu:

MY ENGLISH 1 ( 6-10 rokov), MY ENGLISH 2 (11-14 rokov)

Typ výučby:

INDIVIDUÁLNA

CENA :
(za 1.vyuč.hodinu)

9€

SKUPINOVÁ
(podľa počtu študentov v skupine)
2 študenti
6 €/1 hod./študent
3-5 študentov

4.50 €/1 hod./študent

6 a viac študentov

3.85 €/1 hod./študent




Cena platí pre jedno dieťa za 1. vyučovaciu hodinu
Možnosť výberu frekvencie výučby: 1x týždenne alebo 2x týždenne, podľa dohody



Vaše dieťa môžete prihlásiť osobne na pobočke alebo
prostredníctvom prihlasovacieho formulára





Možnosť prihlásenia sa na kurz aj počas roka



Počet detí v skupine je maximálne 8 (každému je zabezpečený rovnomerný a
dostatočný priestor na sebarealizáciu)
Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút, individuálna výučba: 50 minút



Názov kurzu:

PRE MLÁDEŽ (15-18 rokov)

Typ výučby:

INDIVIDUÁLNA

CENA :
(za 1.vyuč.hodinu)

9.50 €










4.85 €/1 hod./študent

6 a viac študentov

3.85 €/1 hod./študent

Cena platí pre jedného žiaka za 1. vyučovaciu hodinu
Možnosť výberu frekvencie výučby: 1x týždenne alebo 2x týždenne,
podľa dohody



Prihlásiť sa môžete osobne na pobočke alebo prostredníctvom
prihlasovacieho formulára
Možnosť prihlásenia sa na kurz aj počas roka
Počet študentov v skupine je maximálne 8 (každému je zabezpečený
rovnomerný a dostatočný priestor na sebarealizáciu)
Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 minút, individuálna výučba: 60
minút



Názov kurzu:

PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

Typ výučby:

INDIVIDUÁLNA

CENA :
(za 1.vyuč.hodinu)

10 €





3-5 študentov









SKUPINOVÁ
(podľa počtu študentov v skupine)
2 študenti
6 €/1 hod./študent








SKUPINOVÁ
(podľa počtu študentov v skupine)
2 študenti
7 €/1 hod./študent
3-5 študentov

5.25 €/1 hod./študent

6 a viac študentov

4 €/1 hod./študent

Cena platí pre jedného študenta za 1. vyučovaciu hodinu
Možnosť výberu frekvencie výučby: 1x týždenne alebo 2x týždenne,
podľa dohody
Prihlásiť sa môžete osobne na pobočke alebo prostredníctvom
prihlasovacieho formulára
Možnosť prihlásenia sa na kurz aj počas roka
Počet študentov v skupine je maximálne 8 (každému je zabezpečený
rovnomerný a dostatočný priestor na sebarealizáciu)
Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 minút, individuálna výučba: 60 minút





Názov kurzu:

PRE DOSPELÝCH

Typ výučby:

INDIVIDUÁLNA

CENA :
(za 1.vyuč.hodinu)

11 €

SKUPINOVÁ
(podľa počtu študentov v skupine)
2 študenti
8 €/1 hod./študent
3-5 študentov

5.50 €/1 hod./študent

6 viac študentov

4.20 €/1 hod./študent




Cena platí pre jednu osobu za 1. vyučovaciu hodinu
Možnosť výberu frekvencie výučby: 1x týždenne alebo 2x týždenne, podľa dohody



Prihlásiť sa môžete osobne na pobočke alebo prostredníctvom
prihlasovacieho formulára
Možnosť prihlásenia sa na kurz aj počas roka





Počet osôb v skupine je maximálne 8 (každému je zabezpečený
rovnomerný a dostatočný priestor na sebarealizáciu)
Dĺžka vyučovacej hodiny je 60 minút

FIREMNÉ KURZY/ ŠPECIFICKÁ OBCHODNÁ ANGLIČTINA
Individuálna výučba

od 14.85 €/ 1 vyuč. hodina/60 minút

V skupine 2 až 4 osôb

od 19.50 €/ 1 vyuč. hodina/60 minút

V skupine 5 až 7 osôb

od 22.50 €/ 1 vyuč. hodina/60 minút

V skupine 8 a viac osôb

od 25 €/1 vyuč. hodina/60 minút
+ poplatok za dopravu na miesto výučby ( podľa
dohody)







1 vyučovacia hodina trvá 60 minút
V prípade skupinovej výučby je cena uvedená za celú skupinu / 60 minút
V prípade dlhodobej spolupráce možná vernostná zľava ( viac info na All for
business)

PREKLADY
Preklady z /do anglického/nemeckého/francúzskeho/ruského/španielského/holandského a
iných jazykov. Prekladáme do viac ako 20tich jazykov.
V prípade dlhodobej spolupráce a pri prekladoch vyššieho počtu dokumentov možná
zľava. All for business: v yužite naše komplexné jazykové služby a získajte zľavu pre Vašu
spoločnosť/ firmu/ organizáciu.
NEÚRADNÉ
VŠEOBECNÉ – ODBORNÉ (ceny sú uvedené orientačne)
Neváhajte nás kontaktovať o presnú cenovú ponuku. Na základe nezáväzného
prijatia Vašich dokumentov Vám vypracujeme presnú sumu.
preklady do slovenčiny: všeobecné od 9 €, odborné od 12 €/ normostrana
preklady zo slovenčiny: všeobecné od 11 €, odborné od 14 €/ normostrana

Všeobecné texty: články, abstrakty bakalárskych či diplomových prác, reklamné materiály,
študijné materiály, knihy, časopisy, magazíny, katalógy a iné.
Odborné texty: školstvo, veda, technika, lekárstvo, farmácia, elektrotechnika, energetika,
strojárstvo, ekonomika, financie, bankovníctvo, právo, stavebníctvo, realitné služby,
doprava, zásobovanie, železnice, autobusová doprava, automobilový priemysel, sociálne
služby, obchod, turistika, šport a iné.
ÚRADNÉ
Už od 19 Eur/ normostrana (informujte sa o ďalších možnostiach/cena je orientačná)
(rodné listy, diplomy, lekárske správy, technické osvedčenia, vysvedčenia, certifikáty, výpis
z obchodného registra, živnostenské listy, sobášne listy, obchodné zmluvy, pracovné
zmluvy a podmienky a atď.)
TLMOČENIE
Tlmočenie základného charakteru

od 24.5 €/1 hod. (orientačná cena)

Tlmočenie odborného charakteru

od 29.5 €/1 hod. (orientačná cena)

(prezentácie, semináre, pracovné stretnutia a iné )
- v cene nie sú zahrnuté cestovné náklady
- v prípade dlhodobej spolupráce ( All for business) možná vernostná
zľava Kontaktujte nás pre viac informácií
Preklady a tlmočenie
Na základe vašej požiadavky vám navrhneme najoptimálnejšie riešenie a pripravíme vám
individuálnu cenovú ponuku. Informujte nás s presnými požiadavkami a následne vám
zašleme vypracovanú cenovú kalkuláciu. Finálnu cenu vždy stanovíme vopred. Po dohode
ju garantujeme a stáva sa nemennou.
Uvedené ceny jazykových kurzov sú konečné/ Nie sme platcami DPH
Upozorňujeme na zmenu cenníka od 20.10.201

