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

Jako biuro tłumaczeń tlumacz24.eu jesteśmy największą agencją tłumaczeń w Polsce. Posiadamy oddziały we
wszystkich największych miastach w Kraju, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Szczecin czy
Gdańsk.
Nasze biuro tłumaczeń obsługuje największe firmy obecne na rynku Polskim, zarówno z branży
motoryzacyjnej, jak i handlowej czy budowlanej. Oprócz tego nasi tłumacze przysięgli wspierają także liczne
kancelarie prawne i notarialne. Zaufały nam dziesiątki tysięcy klientów dzięki temu, że w naszym biurze
tłumaczeń zatrudniamy wyłącznie najlepszych tłumaczy przysięgłych. Niezależnie od tego, czy potrzebny jest
Tobie tłumacz przysięgły niemieckiego, tłumacz przysięgły angielskiego, czy w przypadku języków
skandynawskich, tłumacz przysięgły norweskiego, duńskiego, albo szwedzkiego, w naszym zespole ich
znajdziesz.
Wykonujemy zarówno tłumaczenia u notariusza, jak również tłumaczenia techniczne i medyczne. W naszej
ofercie znajdziesz specjalistę praktycznie z każdej dziedziny i każdego języka.
Tłumaczenia wykonywane przez naszych tłumaczy przysięgłych objęte są klauzulą poufności, dzięki czemu
możesz mieć absolutną pewność, że żadna informacja nigdy nie ujrzy światła dziennego.
Na przestrzeni lat nasze biuro tłumaczeń rozwinęło się do największego biura tłumaczeń w Polsce. Jesteśmy
obecni we wszystkich największych miastach, takich jak:
Biuro tłumaczeń Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
Tel. 22 207 21 97

Biuro tłumaczeń Kraków
ul. Szlak 77/222
Tel. 12 397 79 82

Biuro tłumaczeń Wrocław
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320
Tel. 71 722 79 93

Biuro tłumaczeń Szczecin
Pl. Rodła 8
Tel. 91 881 28 57

Biuro tłumaczeń Gdańsk
ul. J. Heweliusza 11/811
Tel. 58 732 27 71

Biuro tłumaczeń Łódź
ul. prez. G. Narutowicza 40/1
Tel. 42 209 18 85

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura tłumaczeń. W skład oferowanych przez nas usług
wchodzą wszystkie rodzaje dokumentów, jak tłumaczenie KRS, tłumaczenie umowy spółki, tłumaczenie
bilansu, a także tłumaczenia medyczne, a kiedy będzie potrzebny Tobie tłumacz techniczny, również
będziemy go wstanie zaoferować - w każdym języku, zarówno angielskim, niemieckim, francuskim, jak i
skandynawskich takich jak szwedzki, norweski czy duński.
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