
【Sobre o serviço de tradução】 

 

1. Sobre pedido singular de tradução 

 

1) Ferramentas utilizáveis 

Utilizaremos o e-mail. 

E-mail da empresa (translate@hikari-js.com), verifique se está definido para ser recebido corretamente no 

seu e-mail.  

 

2) Modo de utilização 

・Em caso de solicitação do serviço, utilize nossa página do web site para realizar a reserva, na sessão de 

inscrição reservado para associados. Após este procedimento, enviaremos um e-mail de confirmação. 

Após a confirmação do serviço e sua admissão, responda com os dados a serem traduzidos anexados ao 

endereço de e-mail.  

Os dados enviados podem ser arquivos de texto(Word), arquivos em PDF, digitalizações ou fotos (o texto a 

ser traduzido tem de estar legível). 

・Iremos informá-lo a data de entrega de acordo com a quantidade de caracteres e conteúdo. 

 

【Diretrizes】 

～400Letras ou menos 3 dias 

Entre 400～800Letras 4 dias 

Entre 800～1200Letras 5 dias 

A cima de 1200～Letras A combinar 

              ・Os documentos traduzidos serão enviados por e-mail em formato de PDF. 

 

3) Sobre o pagamento 

・A tarifa será de 10 ienes x número de caracteres japoneses usados / número de palavras em outros idiomas. 

(Para os não associados a tarifa será de 13 ienes x número de caracteres japoneses usados / número de palavras 

em outros idiomas). 

A empresa informará o custo para o contratante. Dentro de 7 dias após a contratação pedimos que transfira 

para a seguinte conta a taxa do serviço. 

No caso de inadimplemento e atraso de 8 dias ou mais no pagamento, o contratante deverá pagar uma multa 

de 5% do valor original contratado. 

 

<Forma de pagamento> 

(A) Utilizando o Paypal 

 

(B) Transferência bancaria 

 

2. Sobre o cancelamento do contrato 

・No caso de descumprimento do regulamento de ética e moral ou ações inadequadas, como chantagem, assédio 

sexual ou palavras abusivas para nossa equipe, dependendo da situação podemos rescindir o contrato. 

・independentemente do associado ser cancelado seu contrato ou perder sua assinatura, se houver alguma taxa 

de uso não paga para o serviço que utilizou antes do cancelamento, será necessário o seu pagamento. 

 

3. Outros 

・Em casos de consultas ou perguntas, pedimos que utilize nossa página do web site na sessão reservado para 

associados para fazer os questionamentos. 
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