
 

WIZA DO ROSJI  - DLA POLAKOW      
 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 ROSJI !  

______________________________________________________________ 
 

WSPÓŁPRACA Z  NAMI TO  ŁATWY  I  SZYBKI PROCES UZYSKANIA WIZY DO ROSJI ! 
Szybka i profesjonalna obsługa fachowców. Od Państwa nie będziemy wymagali prawie NICZEGO!   
BEZ dodatkowych opłat. Opinia o firmie czytać 

 
Nasza polityka cenowa: 
800 zł + VAT, 
Osobie opłata konsularna do Ambasady Rosji osobiście przy spotkaniu w Ambasadzie. 
Uzyskać wizę można zarówno przy pomocy przy naszej , jak i samodzielnie.  
Należy jednak pamiętać o zachowaniu dokładności podczas przygotowywania wszystkich koniecznych 
dokumentów. 
 
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 !   
 
Dla przygotowania vouchera do Rosji trzeba: 
Prosze o wyslanie na ten e-mail nikitafirstpl@gmail.com  lub na Viber oraz Whatsapp  nr +48 575 315 111 
 

1. Pierwsza strona  paszportu  
2. Daty wyjazdu do Rosji 
3. Nazwę hotelu w Rosji 

Opłatę trzeba dokonać na konto     10 1090 1883 0000 0001 3540 7927 ( kwota z VAT 984,00 zl) 
 
Przygotowanie Pana(i) do wyjazdu wygląda następująco: 
 

1. Podpisujemy umowę. 
2. Opłata zostanie 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 u Pana(i) osobiście. 
7. Uzgadniamy jakich dokumentów potrzebujemy od Pana(i) biorąc pod uwagę historię wizową. 
8. Kompletujemy dokumenty, zgodnie z działalnością Pana(i) w kraju zamieszkania. 
9. Wysyłamy wzory + listę dokumentów. 
10. Umawiamy termin w Ambasadzie. 

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
https://docs.google.com/document/d/1GU6eXYWVGCB6WWnKjvpm0i4GfR2c6X_juGDsw7sXHAY/edit


11. Za zgodą Państwa, rejestrujemy do Ambasady na pierwszy wolny termin. 
12. Dostajecie Państwa na mail caly komplet który będzie złożony w Ambasadzie. 
13. Osobiście składacie Państwo dokumenty / llu składamy dokumenty z nasza pomoca.  
14. Złożenie dokumentów w Ambasadzie. Paszport zostaje w Ambasadzie Pan/i idą osobiście . 
15. Czekamy na decyzję (4-20 tryb zwykły, 1-3  dni tryb szybki). 
16. Paszport z WIZĄ do Rosji Państwo odebrać osobiście w Ambasadzie lub odbiera  nasz pracownik . 
17. WIZA obejmuje 28 lub 90 dni ( ze względu na  termin wizy i wauczera) 
18. Państwo jedzie do Rosji!!! 

 
 
W razie pytań, proszę dzwonić na numer + 48 575 315 111 lub +48 575 412 111  

 
Opinii od naszych klientów  za linkiem   Opinia o firmie czytać 
https://nikitafirst.pl/810  
 
Dane wykonawcy : 
 
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  
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