
TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro

TRADUCERI AUTORIZATE
InPrint SRL, Nr. RC: J13/3360/2005, CUI: 18054933

italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, olandeză etc.
începând de la 9 lei pagina

LEGALIZĂRI / APOSTILE HAGA / SUPRALEGALIZĂRI

BIROU: tel/fax: 551010        ACASĂ: tel/fax: 0341 401941
Ştefan cel Mare 13, et. 2    Mobil: 0726 309972 (En/Sp/Ge)
cam.1 (în faţa liceului Mircea)    Mobil: 0722 558598 (It/Fr)
traduceri@inprint.ro                                     www.inprint.ro



IMPORTANT
cu această carte de vizită, persoanele fizice sau juridice

care ne trimit clienţi beneficiază de un

comision de 10 %
Nume/Prenume sau Firmă:                                        

exclusiv pentru serviciile de traducere, editare sau design web
notă: comisionul nu se cumulează cu alte reduceri

şi nu se acordă în nume propriu
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