TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW OSOBISTYCH
Dostępne usługi
zwykły termin:
5 roboczych dni lub:
błyskawiczny termin minimum 2 dni robocze

Opłaty za tłumaczenia
Opłaty zależą od rodzaju usługi jakiej klient sobie życzy oraz są zawsze oparte na liczbie słów w języku
angielskim:
ZWYKŁY TERMIN
LICZBA SŁÓW
OPŁATA
1-125 słów
$35.00
126- 210 słów
$40.00
211 - + słów
$0.20/słowo

BŁYSKAWICZNY TERMIN
LICZBA SŁÓW
OPŁATA
1 - 125 słów
$50.00
126 - 210 słów
$60.00
211 - + słów
$0.30/słowo

Niniejsze opłaty nie dotyczą tłumaczeń komercyjnych lub korporacyjnych. Dodatkowe opłaty pobiera się
za składanie, ułożenie na stronie oraz przygotowanie do druku dokumentów w alfabetach innych niż
rzymski (chiński, japoński, koreański, etc.). Opłata wynosi $40.00 za stronę oryginału lub więcej, w
zależności od trudności ułożenia na stronie.

Co należy robić kiedy potrzebne jest tłumaczenie
Poniżej podajemy sposób postępowania przy składaniu zamówienia na usługi tłumaczeniowe:
Proszę przynieść dokument do MOSAIC Translations Department na następujący adres:
5575 Boundary Road
Vancouver, BC V5R 2P9
Telefon: (604) 254-0469, nr wewn. 1221
Godziny urzędowania: Poniedziałek
Wtorek, czwartek i piątek
Środa

9:00 rano - 6:00 po południu
9:00 rano - 5:00 po południu
9:00 rano - 3:00 po południu

Nasz pracownik poda Państwu przybliżony koszt. Przybliżenie oparte będzie na oszacowanej liczbie słów
angielskich. Prosimy zauważyć, że końcowa opłata pokrywać będzie koszt wszystkich słów w języku
angielskim i dlatego opłata końcowa może być wyższa niż szacowana. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na
tłumaczenie dokumentu, będziecie poproszeni o pozostawienie zaliczki w wysokości 65% oszacowanej
kwoty. Ta opłata może być dokonana gotówką, kartą Visa, American Express i MasterCard oraz przez
Interac. Wydany będzie Państwu rachunek na pobraną zaliczkę i będzie on zawierać informacje o
Pańskim tłumaczeniu (kwota wpłacona, data i godzina odbioru tłumaczenia, rodzaj opłaty za Pańskie
tłumaczenie etc.).
Końcowa forma tłumaczenia będzie poświadczonym tłumaczeniem, wydrukowanym na papierze
firmowym MOSAIC Translation Department, chyba, że zażyczycie sobie Państwo inaczej. Tłumaczeniu
będzie towarzyszyć egzemplarz dokumentu który został przetłumaczony oraz podpisana deklaracja
tłumacza, potwierdzająca dokładność tłumaczenia.
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