
Organisation & enhet

Kostnadsställe (Obligatorisk)

Kundens referens-, diarie- eller målnr

Beställarens namn

Telefonnummer Faxnummer

E-postadress

Fakturaadress

Leveransadress

Leverans via

Önskat leveransdatum från Space 360

Översättning  från språk

till språk

Språkgranskning

Viktig information till dig som är beställare!  
Vid större uppdrag (över 2 000 ord) rekommenderar vi alltid språkgranskning (priser enligt det statliga ramavtalet).

Beställning enligt taxa 

Bifogade material Totalt antal sidor

Namn  personen som uppdraget gäller: 
(

)

Önskas grafisk produktion?
Många språk som arabiska, somaliska, kinesiska och ryska kan vara typografiskt utmanande att montera i broschyrer och annat material.
Space 360 har en egen avdelning för grafisk produktion. Vi designar och formger bl.a. magasin, böcker, informations  material och webb.  
Vill du att vi kontaktar dig för att diskutera formgivning av den översatta texten? 

Beställningsdatum

Beställning av översättning enligt ramavtal (96-79-2011: 008 / 016 / 017 / 023)

Normal Express

E-post

Ja Nej

FTP

Ja Nej

Post Annat .......................................................................

Connecting Cultures

Space 360 är en tvärkulturell kommunikationsbyrå i Stockholm som hjälper 
företag och myndigheter att kommunicera över kulturella och språkliga barriärer 

så att de enklare kan växa på ett lönsamt och effektivt sätt.  
www.space360.se

Space 360 AB · , SE-121 63 Johanneshov · Tel. 08-449 23 90· Fax 08-449 23 99 · E-mail: info@space360.se
Rensa Spara Skicka

Beställning av översättning enligt ramavtal

Beställningsdatum

Organisation & enhet

Kostnadsställe (Obligatorisk)

Kundens referens-, diarie- eller målnr

Beställarens namn

Telefonnummer Faxnummer

E-postadress

Fakturaadress

Leveransadress

Leverans via E-post  FTP  Post  Annat
 .........................................................................

Önskat leveransdatum från Space 360

Översättning från språk

till språk

Språkgranskning Ja Nej

Viktig information till dig som är beställare!
Vid större uppdrag (över 2 000 ord) rekommenderar vi alltid språkgranskning (priser enligt det statliga ramavtalet).

Beställning enligt taxa  Normal  Express 

Bifogat material Totalt antal sidor

Namn på personen som uppdraget gäller: 
(Observera att beställaren bör ange hur personens 
för- och efternamn stavas)

Önskas grafisk produktion?
Många språk som arabiska, somaliska, kinesiska och ryska kan vara typografiskt utmanande att montera i broschyrer 
och annat material. Space 360 har en egen avdelning för grafisk produktion. Vi designar och formger bl.a. magasin, 
böcker, informations  material och webb.  Vill du att vi kontaktar dig för att diskutera formgivning av den översatta 
texten?

Ja Nej 

Space 360 är en tvärkulturell kommunikationsbyrå i Stockholm som hjälper 
företag och myndigheter att kommunicera över kulturella och språkliga barriärer 

så att de enklare kan växa på ett lönsamt och effektivt sätt.  

www.space360.se

Space 360 AB · Vretensborgsvägen 15, 126 30 Hägersten · Tel. 08-449 23 90· Fax 08-449 23 99 · E-mail: info@space360.se
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