
 

WIZA DO KANADY   - DLA OBYWATELI 

UKRAINY - BIAŁORUSI - ROSJI   

Obecne dzięki naszej firmie 100%  klientów otrzymało wizy do KANADY 

______________________________________________________________ 

Zadzwoń teraz 48  22 390 62 67,  48 690 95 65 95 , 48 575 412 111 

NikitaFirst.pl - to eksperci od wiz w Polsce! 

 
WSPÓŁPRACA Z  NAMI  TO  ŁATWY  I  SZYBKI PROCES UZYSKANIA WIZY DO 

KANADY ! 

Szybka i profesjonalna obsługa fachowców, bezpośredni kontakt z obsługa w języku: polskim, 

ukraińskim, rosyjskim, od Państwa nie będziemy wymagali prawie NICZEGO!  BEZ dodatkowych opłat. 

 

Nasza  polityka cenowa: 

1200 zł*z osoby ( firma nie jest płatnikiem Vatu) 
Opłata konsularna  (OSOBNIE ) 

 

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 KANADĘ niezależnie od czasu przebywania na terenie), 

wystarczające jest posiadanie wizy schengen, należy uzyskać konkretną wizę do Kanady. 



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 KANADY jest uznawany za jeden z najtrudniejszych spośród wszystkich krajów. 

 
 

UWAGA !!! 

Pojedyncze błędy w dokumentacji niezbędnej do wydania wizy wykluczają jej 

otrzymanie.  NikitaFirst.pl  -  Warszawa Al. Jerozolimskie 125/127/402B 

www.nikitafirst.pl         nikitafirstpl@gmail.com    n1wizadouk@gmail.com  

W nawiązaniu do naszej oferty -  proces naszego wspólnego działania : 
Chcemy zaznaczyć, że wszystko robimy my ! 

Przygotowanie Pana(i) do wyjazdu wygląda następnie: 

1. Podpisujemy umowę. Wzór za linkiem 

2. Opłata zostaje uiszczona zgodnie z fakturą. 

3. Następuje przekazanie nam dokumentów, które zostały przez nas wyszczególnione (drogą elektroniczną). 

4. Pana(i)  wypełniają wniosek. 

5. Wypełniony wniosek należy wysłać do nas. 

6. W razie jakichkolwiek pytań wszystko wyjaśniamy Pana(i)  osobiście. 

7. Uzgadniamy jakich dokumentów będziemy potrzebowali 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 naszego Eksperta w języku 

angielskim. 

11. Umawiamy termin w Ambasadzie, kiedy Państwo możecie . 

12. Za Państwa zgodą, rejestrujemy do Ambasady na wolny termin ta składamy dokumenty elektronicznie. 

13. Czekamy na decyzje przez konsula kanady w Warszawie. 

14. Po pozytywnej decyzji Pana(i) zapraszają do ambasady Kanady w Warszawie  OSOBISCIE 

15. WIZA obejmuje 180 albo 2 lata  albo 5 lat  10 lat 

16. Państwo jedzie do KANADY!!!. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nikitafirst.pl/
https://nikitafirst.pl/sites/default/files/Umowa%20wspolpracy%20wiza%20do%20KANADY%202018%20WZOR.pdf


 

Państwo bierzecie udział w pierwszych dwóch etapach, a dalej WSZYSTKO robimy my! 

W razie pytań, proszę dzwonić na numer + 48 690 956 595 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 to wybranego rodzaju! 

Dane wykonawcy : 

NIKITA FIRST  spółka z o.o  Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127/biuro 402B 

NIP: 7010710020,   REGON 36806047400000,    KRS 0000690694, 

e mail  nikitafirstpl@gmail.com   email   n1wizadouk@gmail.com 

Strona   www.nikitafirst.pl  Tel 48(22)3906267,  48 690956595,  48 575 412 111. 

 
 

http://www.nikitafirst.pl/





