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Biuro tłumaczeń Szczecin - tłumacz przysięgły
https://www.tlumacz24.eu

Biuro tłumaczeń tlumacz24.eu jest wiodącą agencją tłumaczeń w Polsce. Każdy tłumacz przysięgły pracujący
w naszym biurze wykonuje zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i tłumaczenie ustne u notariusza. W zakres
wykonywanych przez nas tłumaczeń przysięgłych wchodzą takie dokumenty, jak tłumaczenie umowy spółki,
tłumaczenie KRS, tłumaczenie bilansu, czy też aktu małżeństwa i aktu urodzenia.
Oddziały naszego biura tłumaczeń znajdują się w następujących lokalizacjach:
Biuro tłumaczeń Szczecin:
Pl. Rodła 8
70-419 Szczecin

Biuro tłumaczeń Warszawa:
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Biuro tłumaczeń Wrocław:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław

Biuro tłumaczeń Kraków:
ul. Szlak 77/222
31-153 Kraków

Biuro tłumaczeń Łódź:
ul. prez. G. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź

Biuro tłumaczeń Gdańsk:
ul. J. Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

Jeśli chcesz mieć pewność, że tłumacz przysięgły niemieckiego lub angielskiego, który będzie wykonywał
Twoje tłumaczenie przysięgłe będzie spełniał najwyższe standardy, zaufaj nam. Nasi tłumacze przysięgli
zachowują tajemnicę służbową oraz spełniają najwyższe standardy.
W naszym zespole znajduje się zarówno tłumacz przysięgły niemieckiego, tłumacz przysięgły angielskiego,
jak i tłumacze przysięgli wielu innych języków, takich jak duński, norweski, szwedzki czy również hiszpański
i włoski.
Realizujemy również tłumaczenia ekspresowe. W przypadku zajścia takiej potrzeby, możemy wykonać
również tłumaczenie online.
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