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

Biuro tłumaczeń tlumacz24.eu jest ogólnopolskim biurem tłumaczeń, które zajmuje się realizacją tłumaczeń
przysięgłych oraz tłumaczeń ustnych. Nasz zespół składa się z ponad 150 tłumaczy przysięgłych wszystkich
języków europejskich. Jeśli jest Tobie potrzebny tłumacz przysięgły niemieckiego lub tłumacz przysięgły
angielskiego, nic prostszego. W naszym zespole mamy takich!. A może podróżujesz zawodowo do
Skandynawii i tłumacz przysięgły norweskiego, albo szwedzkiego byłby Tobie bardziej przydatny? Nasze
biuro tłumaczeń, zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku czy Łodzi
zrzesza również takich. A jeśli w danym mieście nie ma akurat tłumacza przysięgłego danego języka? Nic nie
szkodzi, dzięki naszej wielkości, nasza agencja skupia tłumaczy przysięgłych z całej Polski, dzięki czemu
Twoje tłumaczenie przysięgłe będzie mogło zostać wykonane szybko i profesjonalnie nawet przez tłumacza z
innego miasta, który jest w naszym zespole.
Dzięki naszej wielkości wykonujemy tłumaczenia praktycznie wszystkich języków europejskich.
Nasi tłumacze przysięgli wykonują zarówno tłumaczenia pisemne, tj. tłumaczenie umowy spółki, tłumaczenie
KRS, czy też tłumaczenie bilansu, jak również tłumaczenie u notariusza, które wykonuje tłumacz ustny.
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, zapraszamy do jednej z filii naszego biura tłumaczeń:

Biuro tłumaczeń Szczecin:
Pl. Rodła 8
70-419 Szczecin

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

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

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

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

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

Priorytetową sprawą dla naszego biura tłumaczeń jest poufność. Dzięki temu, że nasza agencja skupia
wyłącznie tłumaczy przysięgłych, możesz mieć pewność, że żadna powierzona nam informacja nie ujrzy
światła dziennego. Każdy tłumacz przysięgły niemieckiego, tłumacz przysięgły angielskiego, ale również
tłumacz przysięgły szwedzkiego czy też innego języka zobowiązany jest ustawowo do zachowania tajemnicy
zawodowej w odniesieniu do powierzanych jemu informacji. Zapraszamy do kontaktu. Można przesłać do nas
również dokumenty do tłumaczenia online.
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