Biuro tłumaczeń czeskiego to jedna z ofert naszej firmy przeznaczona dla osób prywatnych oraz
przedsiębiorstw z całej Polski. Naszym klientom oferujemy przekłady polsko czeskie, sporządzane
przez tłumaczy wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, w konkurencyjnych cena. Biuro
tłumaczeń czeskiego jest elementem działalności sieci tłumaczeniowej Protlumaczenia.pl. Dzięki
wysokiej jakości świadczonych usług jesteśmy solidnym partnerem dla biznesu i towarzyszem
Państwa spraw codziennych związanych z translacjami. Jako przedsiębiorstwo językowe istniejemy na
rodzimym rynku od 2012 roku, specjalizując się w następujących rodzajach przekładów:

Biuro tłumaczeń czeskiego – tłumacz przysięgły języka czeskiego






Tłumaczenia przysięgłe czeskiego – biuro tłumaczeń czeskiego wykonuje na Państwa
zlecenie przekłady czeskiego, wymagające specjalnego poświadczenia. W przypadku tego
rodzaju translacji jedną stronę rozliczeniową stanowi 1125 znaków ze spacjami. Wszelkie
działania naszych tłumaczy koordynowane są przez zespół ds. obsługi klienta.
Protlumaczenia.pl proponują sprawdzone translacje czeskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem takich dokumentów jak: samochodowe, prawnicze, umowy handlowe oraz
akty zmiany stanu cywilnego.
Tłumaczenia specjalistyczne czeskiego – biuro tłumaczeń czeskiego, działając zgodnie z
Państwa zapotrzebowaniem, jest również wykonawcą przekładów technicznych. Do
współpracy z firmą zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli biznesu. Wykonywane
przez naszych tłumaczy projekty, znajdują szerokie zastosowanie w Państwa działalności i
sprzyjają wdrażaniu innowacji. Do najczęściej wykonywanych tłumaczeń zaliczają się
tłumaczenia czeskich instrukcji obsługi. Dla tłumaczeń o większej objętości stosujemy godne
uwagi rabaty i obniżki cen.
Tłumaczenia zwykłe czeskiego – biuro tłumaczeń czeskiego, zajmie się również przekładami
zwykłymi Państwa dokumentów. W przypadku tego rodzaju translacji za 1 stronę
rozliczeniową przyjmujemy limit 1800 znaków ze spacjami. Dużą popularnością w obrębie
tłumaczeń zwykłych czeskiego cieszą się przekłady stron Internetowych. Translacje nie
wymagające uwierzytelnienia sprawdzają się przede wszystkim w odniesieniu pism o
charakterze informacyjnym. Protlumaczenia.pl świadczą również usługi w zakresie obsługi
korespondencji biznesowej i przygotowywania prezentacji multimedialnych.

Biuro tłumaczeń czeskiego zaprasza do przesyłania nam zapytań o bezpłatne wyceny dokumentów.
Żaden mail nie pozostanie bez odpowiedzi. Zachęcamy również do podjęcia stałej kooperacji na
dogodnych warunkach z zespołem tłumaczy przysięgłych języka czeskiego.

Adres strony WWW: https://protlumaczenia.pl , telefon: 501 32 7777, ul. Kosynierów Gdyńskich 27 –86-300 Grudziądz

