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TYTUŁ: TŁUMACZENIA KAŻDY JĘZYK,SAMOCHODOWE,Centrum,Ochota

CENA: 77,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: PIOMAT1 (.: PIOMAT100 :.)
  Adres: Nowogrodzka 31
  Miasto: Warszawa
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 501-148-256
                

OPIS:

TŁUMACZENIA.501-148-256 ZAPRASZAMY .PRZYSIĘGŁE.TŁUMACZ. TŁUMACZENIE.
Wyróżnia nas profesjonalizm, najlepsza cena na rynku usług tłumaczeniowych , błyskawiczna
wycena zlecenia oraz wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów zwykłych,
specjalistycznych i technicznych.

Niemiecki, Angielski, Rosyjski, Niderlandzki, Włoski, Litewski, Hiszpański, Arabski , Francuski , Rumuński,
angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki, rosyjski, hiszpański, litewski, włoski, łotewski, estoński, bułgarski, czeski, słowacki,
ukraiński, duński, arabski, chiński, fiński itd.

Tłumaczenia wykonane przez nasze biuro tłumaczeń to najwyższa jakość za najlepszą cenę.
Tłumaczenia specjalistyczne, medyczne, prawnicze.
-dokumentów tożsamości (prawo jazdy, paszport, dowód osobisty, świadectwo kwalifikacji),
-dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia kursów,
studiów
podyplomowych)
- dokumentów pojazdów (dowód rejestracyjny, książka/karta pojazdu, umowy kupna-sprzedaży)
-wypisów
-dokumentów firmowych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenie o numerze REGON,
odpis aktualny KRS, statut, umowa spółki, akt notarialny, sprawozdanie finansowe, kontrakt handlowy, pełnomocnictwo

Biuro Tłumaczeń \"PIOMAT 1\"
) Specjalizacja:

tłumaczenia dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, kart charakterystyki produktów,

tłumaczenia materiałów prawniczych, dokumentów sądowych, umów,
tłumaczenie materiałów z dziedziny ekonomii i księgowości, sprawozdań, bilansów,
tłumaczenia ofert handlowych, korespondencji,
tłumaczenie dokumentacji medycznej,
przekład tekstów reklamowych,
tłumaczenie dokumentacji dotyczącej szkód, kosztorysów, rachunków.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe: ustne i pisemne.
Obsługa firm i klientów indywidualnych.

Tłumaczenia dokumentów samochodowych .
Polecamy profesjonalne usługi tłumaczeniowe dokumentów samochodowych w wyjątkowo atrakcyjnych cenach (najniższe w Warszawie).

Krótkie terminy realizacji. Gwarancja jakości.

Przy większej ilości dokumentów możliwy dojazd do klienta. !!!
Biuro Tłumaczeń \"PIOMAT 1\"
ul. Nowogrodzka 31



Copyright Muku.pl 2 of 2

tel/fax: 501-148-256, 505-090-383.

Niniejsza wiadomość ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Specjalizacja tłumaczeń:
&#61607; prawo
&#61607; bankowość
&#61607; finanse
&#61607; dokumenty unijne
&#61607; ekonomika przedsiębiorstwa
&#61607; dokumentacja przetargowa
&#61607; technologie
&#61607; turystyka
&#61607; medycyna
&#61607; informatyka


