2016-12-22

Att fylla i formuläret elektroniskt
Det här formuläret kan du fylla i elektroniskt. Det går bra att spara
formuläret på din dator för att fylla i vid ett senare tillfälle.

Så här fyller du i formuläret
• Markera det första ifyllnadsfältet med muspekaren.
• Fyll i fältet (information om vad som ska fyllas i finns i varje fält).
• Flytta framåt med Tabb-tangenten till nästa ifyllnadsfält.
• Flytta bakåt med Shift-Tabb-tangenterna.
• Det går även bra att använda muspekaren.
• När du är klar – skriv ut eller spara formuläret och skicka via post,
fax: 040 – 28 62 21 eller e-post: avrop@sprakservice.se
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Steg 1/4   Uppgifter om dig som beställer
Kundnummer

Beställande enhet

Namn på beställare

E-post till beställare

Telefon till beställare

Fax till beställare

Ev referens-, uppdrags- eller diarienummer

Steg 2/4   Uppgifter om din beställning
Obs! Om engelska, vänligen ange amerikansk eller brittisk engelska.

c

Översättning

från (ange språk):				

c

Korrekturläsning

på (ange språk):		

c

Språkgranskning

på (ange språk):

c

Elektronisk Språkservice-stämpel vid e-postleverans. (Vid leverans via posten stämplas alltid det sista dokumentet.)

c

Bestyrkning av auktoriserad translator (finns ej i alla språk). Obs! Endast postleverans. Läs mer om bestyrkning här »

till (ange språk):		

Stavning av klientens namn på svenska:

Övrig information om översättningen:

Steg 3/4   Önskad leverans (exkl postgång)
Text upp till 2 000 ord		

c Normal leverans, 5 arbetsdagar		

c Expressleverans, 3 arbetsdagar

Text mellan 2 001 – 10 000 ord		

c Normal leverans, 10 arbetsdagar		

c Expressleverans, 5 arbetsdagar

Steg 4/4   Ange hur översättningen ska levereras: (välj ett alternativ)

c

Brev, till postadress:
(Av miljöskäl har vi som standard att skriva ut våra översättningar dubbelsidigt och i svartvitt.)

c

E-post, e-postadress:

c

Fax, till faxnummer:
Tack för din beställning!

