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

Jako biuro tłumaczeń działamy na rynku już od 2009 roku. W naszej ofercie znajdują się wszystkie języki
europejskie, takie jak tłumaczenie języka niemieckiego, angielskiego czy francuskiego. Ponadto nasi tłumacze
przysięgli realizują również tłumaczenia przysięgłe języków skandynawskich, czyli tłumaczenia norweskiego,
szwedzkiego czy duńskiego. Każdy tłumacz przysięgły należący do zespołu naszego biura tłumaczeń jest
wybitnym specjalistą na swoim obszarze. Dzięki temu wykonujemy tłumaczenia medyczne, tłumaczenia
techniczne oraz wiele innych tłumaczeń przysięgłych.
Jesteśmy największym biurem tłumaczeń w Polsce, dzięki czemu możemy zaoferować najlepsze warunki
tłumaczeń.
Oddziały naszej agencji tłumaczeń znajdują się we wszystkich dużych miastach w kraju, tj.:

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

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

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

A może potrzebny jest Tobie tłumacz przysięgły czeskiego lub słowackiego? Nic prostszego, zadzwoń do
naszego biura tłumaczeń i zapytaj o ofertę. Nasi specjaliści wykonują również tłumaczenia ustne, np.
tłumaczenie u notariusza.
Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu zespołowi tłumaczy przysięgłych jesteśmy w stanie wykonać każde
zlecenie. Wykonujemy również tłumaczenia dużych projektów. Każdy tłumacz przysięgły należący do
naszego zespołu służy Tobie pomocą i doradztwem.
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