BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT
Ngôn ngữ dịch

Giá dịch (VNĐ)

Anh

40.000

Trung

60.000

Pháp

70.000

Đức

80.000

Hàn

80.000

Nhật

80.000

Tây Ban Nha

150.000

Lào, Thái Lan, Campuchia
Malaysia, Indonesia
Philipine
Séc
Slovakia, Slovenia
Thụy Điển, Hà Lan
Thụy Sỹ, Đan Mạch
Ba Lan
Hungary
Bungary,Ukraina
Phần Lan, Na Uy, Rumani
Ả Rập
Hán Nôm
Latinh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ailen, Quốc tế ngữ, Estonia, Manti,
Kazakh, Croatia, Anbani, Ba Tư, Nam Phi, Tajik,
Luxembourg
Myanmar
Mông Cổ, Ấn Độ, Georgian, Iran, Do Thái, Hy Lạp và các
ngôn ngữ khác

Báo giá sau khi nhận tài liệu

- Phí công chứng: 20.000VNĐ/ bản
- Phí công chứng tiếng hiếm: 50.000VNĐ/bản
- Phí sao y bản chính: 10.000VNĐ/trang
LƯU Ý
► Phí trên chỉ áp dụng cho các văn bản mẫu (CMND, Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Học bạ... );
► Tài liệu hành chính, kỹ thuật sẽ tính thêm tùy theo từng chuyên ngành.
Đơn giá trên chưa bao gồm Thuế GTGT (10%)

BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT
Phương thức giao dịch:
► Chúng tôi sẽ giao nhận tài liệu tận nơi miễn phí với những đơn đặt hàng trên 20 trang tài liệu.
► Để thực hiện được đơn đặt hàng quý khách cần đặt trước 50% giá trị hợp đồng.
► Đối với khách hàng thường xuyên dịch tại công ty sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đặc biệt.
* Ưu đãi:
- Miễn phí giao nhận trong nội thành đối với đơn hàng trên 1.000.000VNĐ
- Thanh toán linh hoạt đối với khách hàng doanh nghiệp

Hình thức thanh toán:
*Liên hệ trưc tiếp với công ty tại địa chỉ : 182 Nhật Tảo p8 q10
*Hoặc chuyển khoản qua thông tin như sau:
NGÂN HÀNG ACB
CHỦ TÀI KHOẢN: VĂN NGỌC ANH THƯ
SỐ TÀI KHOẢN: 167013909
CHI NHÁNH LÊ VĂN SỸ

*Văn kiện sẽ được tiến hành dịch sau khi đã nhận được phí thanh toán.
- Văn kiện được giao (hoặc gửi email) đúng với thời gian đã báo trước.
- Báo giá này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 cho đến khi có thông báo mới.
Bảng giá có thể được thay đổi tùy theo tình hình thực tế và tài liệu của quý khách hàng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được báo giá tốt nhất.

