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

Biuro tłumaczeń tlumacz24.eu powstało w 2009 roku. Początkowo biuro mieściło się w Szczecinie, ale
szybko otwarte zostało kolejne biuro tłumaczeń w Warszawie, a za nim biuro tłumaczeń we Wrocławiu,
Krakowie, Łodzi i Gdańsku.
Od samego początku w nasze agencji tłumaczeń pracowali sami najlepsi tłumacze przysięgli. Oferta biura
tłumaczeń tlumacz24.eu skierowana jest do wszystkich klientów, jednak głównym obszarem naszej
działalności to tłumaczenia dla firm i kancelarii prawnych oraz notarialnych. Z tego względu tłumaczenie aktu
notarialnego, tłumaczenie umowy spółki czy tłumaczenie KRS lub tłumaczenie bilansu to najczęstszy rodzaj
dokumentów tłumaczonych w naszych biurach. Każdy tłumacz przysięgły należący do naszego zespołu
odpowiedzialny jest za tłumaczenie odpowiednich dziedzin. Inny tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia
medyczne, a inny tłumacz przysięgły działa w naszym zespole jako tłumacz techniczny. Dzięki takiemu
podziałowi obowiązków możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia realizowane przez nasze biuro
tłumaczeń są najwyższej jakości i wykonane przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, nasze biuro tłumaczeń posiada najwięcej oddziałów
w kraju:
Biuro tłumaczeń Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
Tel. 22 207 21 97

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

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

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

Dzięki takiej sieci oddziałów nasi klienci mogą dostarczyć tłumaczenia w np. do biura tłumaczeń w
Warszawie, a odebrać gotowe tłumaczenia w naszym biurze tłumaczeń we Wrocławiu. Doskonale wiemy, jak
ważna jest mobilność w dzisiejszych czasach, dlatego nasze tłumaczenia podążają za Tobą.
Jeśli chodzi o zakres języków, to w naszym zespole znajduje się zarówno tłumacz przysięgły angielskiego,
tłumacz przysięgły niemieckiego, ale również tłumacz przysięgły duńskiego, norweskiego czy szwedzkiego.
Otrzymać tłumaczenia wszystkich języków europejskich w jednym miejscu, taka jest polityka naszego biura
tłumaczeń.
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