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- anonymní a blíže nespecifikované výňatky z překladů pro zákazníky 

 

1. Reklamní text - titulky k reklamnímu spotu - ČJ è  AJ 

Situace ohrožující majetek nebo dokonce i životy si vyžadují okamžité informace k 
rozhodování. 

Property or even live-threatening situations need immediate inputs for decision-making. 

Hlas v telefonu (dispečink): “Hlášení požáru obytné budovy na Wilsonově ..., potvrďte 
zásah stisknutím jedničky." 

Dispatcher on phone: "I'm reporting fire of a residential building, Wilson street ..., press 1 
to confirm the action." 

Nebo když potřebujete získat okamžitou zpětnou vazbu od vašich klientů. 

Or when an immediate feedback from your clients is needed. 

“Naše cestovní kancelář vám děkuje za účast, doporučili byste nás? Stiskněte jedničku. 
Stisknutím dvojky zanechte vzkaz.” 

"We would like to thank you for your participation. Would you recommend us? If so, 
press 1. Press 2 and leave a message." 

Vážíte si vašich fanoušků? Sdělte jim to osobně. 

Do you respect your fans? Inform them in person. 

Hlas v telefonu (kapitán): “Jménem kapitána týmu Vám děkuji za podporu. A 
nezapomeňte na náš páteční finálový zápas." 

Phone voice: "On behalf of the team captain, thank you for your support. Bear in mind 
our Friday's finals!" 

Komentář: XXX se stovkami paralelních linek v momentě zahájí krizové řízení, získá 
zpětnou vazbu, či sdělí váš osobní vzkaz. 

With hundreds of parallel lines, XXX at once initializes critsit management, gets 
feedback or passes your message.  

YYY automaticky přenese vaši zprávu do mluvené podoby s nabídkou různých 
světových jazyků. 

YYY Speech automatically transfers your message into spoken form offering various 
world languages. 

Okamžitý a přehledný report feedbacku vám dovolí operativně jednat na základě 



ověřených informací. 

Immediate and clear feedback report enables you to act operatively according to verified 
inputs. 

Zadejte svůj text na www.adresa.cz a vyzkoušejte si svůj vlastní telefonát zdarma. 

Insert your text at www.adresa.cz and try your own call free of charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


