ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Υπηρεσίες που διαθέτουμε
Κανονικές:
Επείγουσες:

5 εργάσιμες ημέρες ή
τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες

Τιμές για μετάφραση
Οι τιμές που χρεώνονται εξαρτώνται από τον είδος της υπηρεσίας που ζητείται και βασίζονται πάντοτε
στον αριθμό των αγγλικών λέξεων:
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ
1 - 125 λέξεις
$35/00
126 - 210 λέξεις
$40.00
211 + λέξεις
$0.20 τη λέξη

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ
1 – 125 λέξεις
126 – 210 λέξεις
211 + λέξεις

ΧΡΕΩΣΗ
$50.00
$60.00
$30 τη λέξη

Οι τιμές αυτές δεν ισχύουν για έγγραφα εμπορικής ή επιχειρησιακής φύσης. Υπάρχει επιπρόσθετη
χρέωση για τοιχειοθέτηση και σελιδοποίηση σε αλφάβητο μη λατινικής προέλευσης (κινέζικα, ιαπωνικά,
κορεάτικα κλπ.). Η χρέωση είναι 40 δολ. ή περισσότερο για κάθε σελίδα πρωτότυπου εγγράφου,
ανάλογα με την περιπλοκότητα του κειμένου.

Τί να κάνετε όταν χρειάζεστε μετάφραση
Τα παρακάτω είναι η συνήθης διαδικασία για να ζητήσετε μεταφραστικές υπηρεσίες:
Φέρετε τα έγγραφα στο Τμήμα Μεταφράσεων του MOSAIC στην παρακάτω διεύθυνση:
5575 Boundary Road
Vancouver, BC V5R 2P9
Τηλέφωνο: 604-254-0469, ext. 1221
Ώρες γραφείου: Δευτέρα
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Τετάρτη

9:00 am - 6:00 pm
9:00 am - 5:00 pm
9:00 am – 3:00 pm

Ο/Η υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών θα υπολογίσει κατά προσέγιση το κόστος με βάση τον αριθμό
των αγγλικών λέξεων. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η τελική τιμή θα αντιπροσωπεύει τον οριστικό
αριθμό λέξεων στη μετάφραση και, επομένως, η τιμή μπορεί να είναι υψηλότερη από την υπολογισμένη.
Εάν αποφασίσετε να μας δώσετε τα κείμενα για μετάφραση, θα πρέπει να καταβάλετε 65% της κατά
προσέγγιση τιμής ως προκαταβολή για τη μετάφραση. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, American
Express, Visa, MasterCard, Interac. Θα σας δοθεί απόδειξη, η οποία και θα περιέχει στοιχεία για τη
μετάφραση (το καταβληθέν ποσό, ημερομηνία και ώρα παράδοσης, τιμή σχετικά με τη μετάφρασή σας
κλπ.).
Με εξαίρεση τις διαφορετικές οδηγίες, το τελικό κείμενο θα είναι πιστοποιημένη μετάφραση, τυπωμένη
σε επιστολόχαρτο του Τμήματος Μεταφράσεων του MOSAIC, μαζί με ένα αντίγραφο του αρχικού
εγγράφου και την υπογραμμένη δήλωση του/της μεταφραστή/στριας, που θα πιστοποιεί την ακρίβεια της
μετάφρασης.
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