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Tłumaczenia prawnicze



Tłumaczenia prawnicze
Dokumenty prawnicze sporządzane są hermetycznym językiem, do tłumaczenia 

którego najlepiej przygotowani są tłumacze przysięgli. Nasza agencja współpracuje 

z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi, którzy są świetnie obeznani z termi-

nologią prawniczą oraz zagadnieniami prawnymi.

Mamy do zaoferowania Państwu:

Tłumaczenie dokumentów prawniczych

•	 umowy

•	 licencje

•	 dokumenty urzędowe

•	 dokumenty spółek

Tłumaczenie dokumentów o tematyce ekonomicznej

•	 oferty

•	 zapytania ofertowe

•	 analizy finansowe

•	 raporty finansowe

•	 biznesplany

•	 skrypty sprzedażowe

•	 korespondencja handlowa

•	 dokumenty księgowe

Wprowadzenie
Wratislavia Translation House to 

profesjonalna agencja tłumaczeń 

z siedzibą we Wrocławiu, specjali-

zująca się w usługach tłumaczenio-

wych o tematyce biznesowej, eko-

nomicznej oraz IT, a także z zakresu 

systemów SAP.

Misja
Zapewnienie profesjonalnych usług 

tłumaczeniowych skierowanych do 

firm, zawsze w terminie i w ramach 

ustalonego budżetu. 



Języki tłumaczenia

Ponieważ język angielski jest ogólnie obowiązującym językiem biznesowym oraz z uwagi 

na fakt, że większość naszych Klientów to firmy niemieckie bądź działające na rynku nie-

mieckim, wykonujemy głównie tłumaczenia tekstów prawniczych z języka niemieckiego 

i angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na angielski i niemiecki.

Zapraszamy do współpracy

Nasza agencja działa aktywnie na rynku europejskim od 2005 roku, a nasz zespół tworzą 

profesjonaliści z ponaddziesiecioletnim doświadczeniem. Jest to najlepsza gwarancja wy-

sokiej jakości i terminowości realizacji usług tłumaczeniowych.

Kontakt
Wratislavia Translation House Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 28/30 

53-333 Wrocław

wth@wth.pl 

+48 71 33 50 510

Specyfika tłumaczeń prawniczych
Tłumaczenia prawnicze wymagają od tłumaczy doświadczenia i znajomości spe-

cyfiki polskiego oraz międzynarodowego prawa. Nasi tłumacze swoją znajomość 

teorii przekładu, wyniesioną ze studiów lingwistycznych, poprali wieloletnim do-

świadczeniem.



Informacje o usługach Informacje o firmie

Obsługa tłumaczeniowa firm Tłumaczenia informatyczne Profil firmy

Tłumaczenia medyczne Tłumaczenia biznesowe Partner Tłumaczeniowy SAP

Tłumaczenia techniczne Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia SAP Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia finansowe

Broszury informacyjne 
Zainteresowały Cię informacje zawarte w tej broszurze? A może szukasz czegoś innego? 
Pobierz inne materiały o Wratislavia Translation House i naszych usługach!

http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Obsluga_Tlumaczeniowa_Firm.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Informatyczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Profil_Firmy.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Medyczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Biznesowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Partner_Tlumaczeniowy_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Techniczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Marketingowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Przysiegle.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Finansowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Partner_Tlumaczeniowy_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Profil_Firmy.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Biznesowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Marketingowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Przysiegle.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Finansowe.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Medyczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_SAP.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Techniczne.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Obsluga_Tlumaczeniowa_Firm.pdf
http://wth.pl/media/file/brochures/WTH_Tlumaczenia_Informatyczne.pdf
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dowiedz się więcej
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