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Nasze biuro tłumaczeń działa nieprzerwanie od 2009 roku. Jako największe biuro tłumaczeń w Polsce
posiadamy obecnie 6 oddziałów. Nasz zespół składa się z ponad 150 tłumaczy przysięgłych. W ramach naszej
oferty wykonujemy zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i tłumaczenia zwykle. Każdy tłumacz przysięgły
niemieckiego, tłumacz przysięgły angielskiego, jak również tłumacze przysięgli z innych języków służą
Państwu swoim wsparciem. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez naszych tłumaczy obejmują
wszystkie dzieciny, to oznacza, że wykonujemy zarówno tłumaczenia medyczne, jak i tłumaczenia prawnicze.
W naszym zespole znajdzie się również tłumacz techniczny. Przykładowymi dokumentami może być np.
tłumaczenie wypisu ze szpitala, czy też tłumaczenie KRS, tłumaczenie umowy spółki. Wykonujemy także
tłumaczenia ustne, takie jak tłumaczenie ustne u notariusza.
Oddziały naszego biura tłumaczeń znajdują się we wszystkich największych miastach w Polsce. Poniżej
znajdziecie Państwo dane teleadresowe naszych filii:

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

Biuro tłumaczeń Warszawa
Al. Jana Pawła II 27
Tel. 22 207 21 97

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

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

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

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

Wszystkich klientów serdecznie zapraszamy, a nasz tłumacz przysięgły z pewnością będzie mógł Państwu
doradzić. Wszystkie tłumaczenia realizowane przez nasze biuro tłumaczeń w Warszawie, Szczecinie,
Wrocławiu, Krakowie, Łodzi czy Gdańsku traktowane są poufnie.
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