Tłumacz przysięgły norweskiego to nasza oferta przekładów polsko norweskich oraz norwesko
polskich. Nasze biuro tłumaczeń norweskiego powstało w 2012 roku. Od początku prowadzonej
działalności dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu wysokiej jakości przekłady w
rozsądnych cenach. Tłumacz przysięgły norweskiego posiada swoją siedzibę w takich miastach jak
Grudziądz, Bydgoszcz oraz Świecie. Klientom spoza województwa Kujawsko – Pomorskiego
zapraszamy do prześledzenia naszej oferty online. Tłumaczenia polsko norweskiego są wykonywane w
następujących obszarach:

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY NORWESKIEGO – PODSTAWOWE USŁUGI






Tłumaczenia przysięgłe norweskiego – tłumacz przysięgły norweskiego wykonuje przekłady
wymagające poświadczenia. Tłumaczeniom podlegają wszystkie rodzaje dokumentów. Do
najczęściej zamawianych translacji należą: akty zmiany stanu cywilnego, umowy, kontrakty
oraz wyciągi bankowe. Przekłady rozliczane są podług 1125 znaków ze spacjami. Dla
przekładów o większej objętości stosowane są rabaty oraz obniżki cen. Zachęcamy do
odwiedzin naszych oddziałów lub przesłania dokumentów do bezpłatnej wyceny. Na każdego
maila odpowiemy przed upływem 24 godzin. Usługi wymagające fizycznego dostarczenia
dokumentów objęte są programem darmowej wysyłki do dowolnego miejsca w Europie.
Tłumaczenia specjalistyczne norweskiego – tłumacz przysięgły norweskiego jest
zaangażowany w przygotowywanie translacji specjalistycznych. W podanym zakresie prym
wiodą tłumaczenia techniczne oraz medyczne. Team Protlumaczenia.pl jest reprezentowany
przez filologów posiadających wiedzę oraz niezbędne doświadczenie. Obsługujemy ponad 50
dziedzin wiedzy. W naszym teamie oprócz specjalistów językowych znajdują się również
praktycy zawodowi oraz native speakerzy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 7 dni w
tygodniu.
Tłumaczenia zwykłe norweskiego – tłumacz przysięgły norweskiego nie stroni od
wykonawstwa przekładów pełniących funkcję informacyjną. Tego rodzaju translacje
zamawiane są na potrzeby firm oraz klientów indywidualnych. W dużej mierze przyczyniają się
do tego potrzeby w zakresie przygotowania translacji stron WWW, ofert marketingowych oraz
handlowych a także dokumentów o charakterze hobbistycznym. Oferta tłumaczeń zwykłych
norweskiego może być realizowana w sposób całkowicie zdalny. Na wszystkie usługi
Protlumaczenia.pl wystawiamy faktury lub paragony.

Biuro tłumaczeń norweskiego pozostaje do Państwa usług we wszystkich rodzajach tłumaczeń
pisemnych. Oferujemy sprawdzoną jakość rozwiązań językowych.

Biuro tłumaczeń norweskiego jest częścią Protlumaczenia.pl s.c. . Więcej o nas na stronie: https://protlumaczenia.pl,
Kontakt telefoniczny: 501 32 7777

