
 

WIZA DO ANGLII i IRLANDII - DLA CUDZOZIEMCÓW    
 NIKITA FIRST - EKSPERCI OD WIZ! ! 

Telefon 48  22 30 80 111,  48 575 315 111 , 48 575 412 111 
Obecne dzięki naszej firmie dużo klientów otrzymało wizy do Anglii 

______________________________________________________________ 
 

 
WSPÓŁPRACA Z  NAMI TO  ŁATWY  I  SZYBKI PROCES UZYSKANIA WIZY DO UK ! 
Szybka i profesjonalna obsługa fachowców, bezpośredni kontakt z obsługa w języku: polskim, ukraińskim, 
rosyjskim, od Państwa nie będziemy wymagali prawie NICZEGO!  BEZ dodatkowych opłat. Opinia o 
firmie czytać 

 
Nasza polityka cenowa: 
1290 zł z osoby ( firma nie jest płatnikiem Vatu) 
Opłata konsularna do ambasady UK  ( w tabelce na dole tryb zwykły trwa 15 - 20, tryb szybki trwa 2 - 5 
dni 4)  
 
WSZYSTKIMI tłumaczeniami zajmujemy się MY, bez  ŻADNYCH dodatkowych opłat* 
Wszystkim obywatelom pochodzącym spoza UE, dla zrealizowania takiego wyjazdu jest potrzebna wiza, 
przy czym zaznaczymy, że wiza nie typu schengen. Dla osób,  które pragną odwiedzić Wyspy Brytyjskie 
(niezależnie od czasu przebywania na terenie Wysp), nie wystarczające jest posiadanie wizy schengen, 
należy uzyskać konkretną wizę do Wielkiej Brytanii. 
 
Uzyskać wizę można zarówno przy pomocy doświadczonych specjalistów, jak i samodzielnie. Należy 
jednak pamiętać  o zachowaniu  dokładności podczas przygotowywania wszystkich koniecznych 
dokumentów.   
Proces uzyskiwania wizy do Wielkiej Brytanii jest uznawany za jeden z najtrudniejszych spośród 
wszystkich krajów.  
 
UWAGA !!! 
Pojedyncze błędy w dokumentacji niezbędnej do wydania wizy wykluczają jej otrzymanie.    
W nawiązaniu do naszej oferty -  proces naszego wspólnego działania : 
Chcemy zaznaczyć, że wszystko robimy my !  
 
 
 
 
 

https://www.google.pl/search?q=Nikita+First+sp+z+o+o&oq=Nikita+First+sp+z+o+o&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i64l2.13614j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x471ecc912abaa465:0x7d11fdbee7660c50,1,,,
https://www.google.pl/search?q=Nikita+First+sp+z+o+o&oq=Nikita+First+sp+z+o+o&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i64l2.13614j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x471ecc912abaa465:0x7d11fdbee7660c50,1,,,
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Przygotowanie Pana(i) do wyjazdu wygląda następująco: 
 

1. Podpisujemy umowę. Wzór za linkiem  
2. Opłata zostanie uiszczona zgodnie z fakturą. 
3. Następuje przekazanie nam dokumentów, które zostały przez nas wyszczególnione (drogą el). 
4. Pana(i) wypełniają wniosek. RU EN  PL. 
5. Wypełniony wniosek należy wysłać do nas. 
6. W razie jakichkolwiek pytań wszystko wyjaśniamy u  Pana(i) osobiście. 
7. Uzgadniamy jakich dokumentów potrzebujemy od Pana(i) biorąc pod uwagę historię wizową. 
8. My, z naszymi tłumaczami, tłumaczymy wszystkie poszczególne dokumenty na język angielski. 
9. Kompletujemy dokumenty w języku angielskim, zgodnie z działalnością Pana(i) w Polsce. 
10.Wysyłamy wzory + listę ważnych dokumentów przygotowaną z pomocą nas w języku ang. 
11.Umawiamy termin w Ambasadzie, kiedy Państwo możecie być . 
12.Za Państwa zgodą, rejestrujemy do Ambasady na pierwszy wolny termin. 
13.Spotykamy się z Państwem w naszym biurze w Warszawie. 
14.Spotkanie w Ambasadzie UK. Paszport zostaje w Ambasadzie (Pana(i) idą na  spotkanie . 
15.Czekamy na decyzję (14-21 tryb zwykły, 3-5 dni tryb szybki). 
16.Paszport z WIZĄ do UK jest wysyłany kurierem DHL do Pańskiego mieszkania lub biura. 
17.WIZA obejmuje 180 albo 2 lata  albo 5 lat.  
18.Państwo jedzie do UK!!!. 

 
Państwo bierzecie udział w pierwszych dwóch etapach, a dalej WSZYSTKO robimy my! 
W razie pytań, proszę dzwonić na numer + 48 575 315 111 lub +48 575 412 111  
 
!!!!!!Proszę uważać  - koszt 1290 złotych, jest TYLKO koszt za wizę rodzaju (gościnna,turystyczna, albo 
biznesowa)  Gdy ten rodzaj Państwu nie pasuje, proszę zgłaszać się którego rodzaju wizy Państwo 
potrzebujecie, wtedy ustalimy koszt szczególnie dla Pańskiego kompletu ta wybranego rodzaju!  
Opinii od naszych klientów  za linkiem   Opinia o firmie czytać 
https://nikitafirst.pl/810  
 
 

https://nikitafirst.pl/sites/default/files/Umowa%20wspolpracy%20wiza%20do%20UK%20%202018%20WZOR.pdf
https://nikitafirst.pl/sites/default/files/Umowa%20wspolpracy%20UK-2017%20-%20NIKITA1-%20WZOR-N1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1DwuX5D7IRIxkUteTAjAq5N9df7v-71a_O21cE_MEVVk/edit
https://www.google.pl/search?q=Nikita+First+sp+z+o+o&oq=Nikita+First+sp+z+o+o&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i64l2.13614j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x471ecc912abaa465:0x7d11fdbee7660c50,1,,,
https://nikitafirst.pl/810
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ADRES FAKTYCZNY :  
 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 biuro 1. 
 
NIP: 7010710020,   
REGON 36806047400000,   
KRS 0000690694, 
 
Opinia o firmie czytać 

W razie pytań zawsze prosze dzwonic pod numer  
 
tel  48 223 080 111 (biuro kierunkowy) 
tel  48 575 315 111 (VIBER WHATSAPP) 
tel  48 575 412 111  (VIBER WHATSAPP) 
 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 biuro 1 
EMAIL   nikitafirstpl@gmail.com  
EMAIL   n1wizadouk@gmail.com  
www.nikitafirst.pl  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.pl/search?q=Nikita+First+sp+z+o+o&oq=Nikita+First+sp+z+o+o&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i64l2.13614j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x471ecc912abaa465:0x7d11fdbee7660c50,1,,,
mailto:nikitafirstpl@gmail.com
mailto:n1wizadouk@gmail.com
http://www.nikitafirst.pl/
http://www.nikitafirst.pl/
http://www.nikitafirst.pl/
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TABELA OPŁAT KONSULARNYCH AMBASADY UK  2019 
WARSZAWA - KIJÓW 

 
 

Długość 
wizy 

Tryb  Warszawa  Kijów  Minsk  Moskwa 

180 dni  zwykły (15 dni)  184 euro  116 euro  -  - 

  pilny  
(5 dni) 

452 euro  384 euro  -  - 

  pilny 
(5 dni) 

776 euro  708 euro  -  - 

2 lata  zwykły 
(15 dni) 

508 euro  440 euro  -  - 

  pilny 
(5 dni) 

776 euro  708 euro  -  - 

5 lat  zwykły 
(15 dni) 

815 euro  750 euro  -  - 

  pilny 
(5 dni) 

1065 euro  1000 euro  -  - 

10 lat  zwykły 
(15 dni) 

1007 euro  942 euro  -  - 

  pilny 
(5 dni) 

1257 euro  1192 euro  -  - 
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Uwaga! Dopłata za usługi wizowego centrum TLS  wynosi 23 euro od osoby,  za skanowanie 
dokumentów. Fakturę wystawiamy w wysokości (na przykład 184+23 = 207 euro) 

 
 


