TRADUCERI PERSONALE
Tipuri de servicii
Termen obişnuit:
Urgenţă:

5 zile lucrătoare
minimum 2 zile lucrătoare

Costul traducerilor
Costul traducerilor depinde de tipul de serviciu solicitat şi se calculează întotdeauna în funcţie de
numărul de cuvinte din limba engleză.
TERMEN OBIŞNUIT

URGENŢĂ

NUMĂR DE CUVINTE

COST

NUMĂR DE CUVINTE

COST

1 – 125 cuvinte

35 dolari

1 – 125 cuvinte

50 dolari

126 – 210 cuvinte

40 dolari

126 – 210 cuvinte

60 dolari

211 cuvinte şi peste

20 cenţi cuvântul

211 cuvinte şi peste

30 cenţi cuvântul

Costurile indicate mai sus nu se aplică la traducerile comerciale sau traducerile solicitate de
întreprinderi. Costuri adiţionale vor fi percepute pentru procesarea documentelor în limbi care nu se
bazează pe alfabetul latin (chineză, japoneză, coreană, etc.). În acest caz, se va percepe o plată de cel
puţin 40 de dolari per pagină, depinzând de complexitatea paginării.

Procedura solicitării unei traduceri
Pentru a solicita o traducere, vă rugăm să aduceţi documentul în limba sursă la MOSAIC,
Departamentul de traduceri, la adresa:
5575 Boundary Road
Vancouver, BC V5R 2P9
Telefon: 604-254-0469, interior: 1221
Orele de servici:
luni:
marţi, joi, vineri:
miercuri:

9:00 – 18:00
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Persoana de la recepţie va estima costul total al traducerii pe baza numărului aproximativ de cuvinte
din limba engleză. Costul final va depinde de numărul exact de cuvinte din limba engleză şi, prin
urmare, poate fi mai ridicat decât aproximarea iniţială. În cazul în care decideţi să solicitaţi serviciul
de traducere, veţi fi rugat să plătiţi un aconto în valoare de 65% din costul aproximat iniţial. Plata se
poate face în bani lichizi, prin carte de credit American Express, Visa, MasterCard, sau prin Interac.
Biroul nostru vă va elibera o recipisă pentru acontoul plătit, care va cuprinde date în legătură cu
traducerea solicitată (acontoul plătit, ziua şi ora la care veţi putea ridica traducerea, costul per cuvânt
al traducerii, etc.).
În absenţa altor cerinţe speciale din partea dvs., documentul final va conţine traducerea (traducerile)
certificată, tipărită pe hârtie cu antetul Departamentului de traduceri al MOSAIC-ului, o copie a
documentului prezentat de dvs., şi o declaraţie a traducătorului confirmând acurateţea traducerii.
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