PŘEKLADY PRO OSOBNÍ ÚČELY
Nabízené služby
normální:
expres:

5 pracovních dní nebo
minimálně 2 pracovní dny

Účtované sazby za překlad
Účtované sazby jsou závislé na druhu poskytnutých služeb, ale jsou vždy založené na počtu anglických slov.
Normální služby

Expresní služby

Počet slov

Sazba

Počet slov

Sazba

1-125 slov

$35.00

1-125 slov

$50.00

126-210 slov

$40.00

126-210 slov

$60.00

211+ slov

$0.20/slovo

211+ slov

$0.30/slovo

Tyto sazby se nevztahují na překlady obchodního charakteru nebo na překlady poskytované korporacím a
vládním úřadům. Zvláštní přirážky jsou účtovány za sázení charakterů, popřípadě grafickou úpravu textů, které
nejsou založené na latince (čínské, japonské, korejské, atd.). Účtovaná sazba je $40.00 dolarů za stránku
původního textu, sazba může být i vyšší v závislosti na složitosti vyžadované grafické úpravy.

Jak tedy postupovat jestliže potřebujeme překlad
Následující je standardní postup při zadávání zakázky na překlad:
Přineste listiny, které chcete přeložit, do MOSAICu na následující adresu:
5575 Boundary Road
Vancouver, BC V5R 2P9
Tel. (604) 254-0469, linka 1221
Úřední hodiny:

Pondělí
Úterý, čtvrtek, pátek
Středa

9.00 - 18.00
9:00 – 17:00
9.00 – 15:00

Náš pracovník provede odhad ceny, který je založen na odhadnutém počtu anglických slov. Vezměte prosím na
vědomí, že konečná cena je založena na skutečném počtu anglických slov, což může znamenat, že konečná
cena může být o něco vyšší než odhadovaná cena. Při přijímání zakázky Vás požádáme o zálohu, která se
pohybuje ve výši 65% odhadnuté ceny za překlad. Platbu můžete provést buďto v hotovosti nebo bankovní
nebo kreditní kartou („American Express“, „Interac“, ,,VISA“, „MasterCard“). Po zaplacení zálohy Vám bude
vystaveno potvrzení, na kterém budou informace týkající se Vašeho překladu (zaplacená částka, termín, ve
kterém si můžete překlad vyzdvihnout, sazby, které Vám budou účtovány, atd.).
Konečný výsledek, nebudete-li mít jiné požadavky, je ověřený překlad, vytisknutý na hlavičkovém papíře
MOSAICu s přiloženou kopii Vaší původní listiny a podepsaným prohlášením překladatele, které potvrzuje
správnost překladu.
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