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Beställ översättning
på Språkservice
Språkservice är en av landets största tolk- och
översättningsbyråer. Hos Språkservice beställer du översättningar till och från de flesta språk
och inom alla ämnesområden. Våra översättare
väljs ut med omsorg och de översätter alltid till
sitt modersmål.
Språkservice är en av landets största tolk- och
översättningsbyråer. Vi har stor vana vid att bistå

offentlig sektor med översättningstjänster. Vår
personal arbetar under tystnadsplikt och materialet
behandlas med sekretess. Översättningarna utförs
av professionella översättare och translatorer. Allt
för att du som kund ska känna dig trygg när det
gäller kvalitet och tillgänglighet.
Bestyrkt översättning = auktoriserad översättning

En bestyrkt översättning är en översättning som i
juridisk mening är likvärdig originalhandlingen.
Denna typ av översättning är vanlig när det handlar
om personhandlingar, betyg, domar och liknande.

Dessa översättningar görs av översättare som har
genomgått och klarat Kammarkollegiets språktester. De tilldelas då yrkestiteln translator som är
det samma som auktoriserad översättare.
BESTÄLLA ÖVERSÄTTNING
Beställer du redan tolktjänster hos oss?

Ange då samma kundnummer när du beställer
översättning.
Saknar du kundnummer?
På www.sprakservice.se kan

du registrera dina
uppgifter som ny kund. Därefter kontaktar vi dig
med ett kundnummer.

BESTÄLL ÖVERSÄTTNING PÅ

Välkommen att kontakta vår

E-post
Telefon
Fax

översättningsavdelning om du har

avrop@sprakservice.se
040–28 62 20
040–28 62 21

Behöver du tolk?

Tolkjour i över 200 språk och dialekter
dygnet runt på tel 0770–457 458.
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frågor eller vill beställa översättning!

Läs mer om vårt företag och
våra tjänster på www.sprakservice.se
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