
              
Lekcje języków obcych!                              Lekcje języków obcych!                               

                        Biuro tłumaczeń!                                          Biuro tłumaczeń! 
 

Atrakcyjne ceny, lekcje przez internet,                                      Atrakcyjne ceny, lekcje przez internet,                      

bez wychodzenia z domu lub u ucznia!                                      bez wychodzenia z domu lub u ucznia! 

 

Uczymy i tłumaczymy teksty z:                                                 Uczymy i tłumaczymy teksty z: 

angielskiego, arabskiego, białoruskiego,                                angielskiego, arabskiego, białoruskiego,                                   

czeskiego, francuskiego, hebrajskiego,                                   czeskiego, francuskiego, hebrajskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego,                                 hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego,  

rosyjskiego, rumuńskiego, słowackiego,                                 rosyjskiego, rumuńskiego, słowackiego, 

szwedzkiego, tureckiego, włoskiego                                         szwedzkiego, tureckiego, włoskiego 
i wielu innych języków obcych.                                                  i wielu innych języków obcych.  

 

Zapraszamy do kontaktu:                                                             Zapraszamy do kontaktu: 

e-mail: biuro@multilang.pl                                                          e-mail: biuro@multilang.pl 

Skype: multilang.pl                                                                      Skype: multilang.pl 

Gadu-gadu: 49159714                                                                  Gadu-gadu: 49159714 

Facebook: Multilangpl                                                                  Facebook: Multilangpl 
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