WIZA DO UK - DLA KIEROWCÓW
Z UKRAINY - BIAŁORUSI - ROSJI
Obecne dzięki naszej firmie 100% klientów otrzymało wizy do Anglii
______________________________________________________________
Zadzwoń teraz 48 22 390 62 67, 48 690 95 65 95 , 48 575 412 111
NikitaFirst.pl - jesteśmy ekspertami od wiz w Polsce!
WSPÓŁPRACA Z NAMI TO ŁATWY I SZYBKI PROCES UZYSKANIA WIZY DO UK !
Szybka i profesjonalna obsługa fachowców, bezpośredni kontakt z kierowcą i szefem firmy , obsługa w języku:
polskim, ukraińskim, rosyjskim, od Państwa wymagane minimum formalności! BEZ dodatkowych opłat.

Nasza polityka cenowa:

1290 zł* od osoby ( firma nie jest płatnikiem Vatu)
Kontrakt na współpracę na rok od 15 kierowców do uzgodnienia.
Opłata konsularna (tryb 15 - 20 dni 176 euro, tryb 2 - 5 dni 428 euro)

WSZYSTKIMI tłumaczeniami zajmujemy się MY, bez ŻADNYCH
dodatkowych opłat*
Wszystkim obywatelom pochodzącym spoza UE, dla zrealizowania takiego wyjazdu jest potrzebna wiza do UK, przy czym zaznaczymy..
Dla osób, które pragną odwiedzić Wyspy Brytyjskie (niezależnie od czasu przebywania na terenie Wysp), niewystarczające jest posiadanie
wizy schengen, należy uzyskać konkretnąwizę 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.NikitaFirst.pl- W
 arszawa 
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 - а Państwo zajmują się swoją firmą.
Przygotowanie kierowcy do wyjazdu wygląda następująco:

1. Podpisujemy umowę. Wzor za linkiem
2. Uiszczają Państwo opłatę zgodnie z fakturą.
3. Następuje przekazanie nam dokumentów, które zostały przez nas wyszczególnione (drogą elektroniczną).
4. Kierowcy wypełniają wniosek. Zadzwonimy do nich samodzielnie ta wypełnimy !
5. Wypełniony wniosek sprawdzamy i uzupełniamy ewentualne braki.
6. W razie jakichkolwiek pytań, wszystko wyjaśniamy kierowcy osobiście.
7. Uzgadniamy jakich dokumentów będziemy potrzebowali od kierowcy, biorąc pod uwagę historię wizową.
8. My, z naszymi tłumaczami, tłumaczymy wszystkie potrzebne dokumenty na język angielski.
9. Kompletujemy dokumenty w języku angielskim, zgodnie z działalnością Państwa firmy.
10. Wysyłamy wzory oraz listę ważnych dokumentów przygotowaną z pomocą naszego Eksperta w języku angielskim.
11. Umawiamy termin w Ambasadzie, kiedy kierowca wróci z trasy.
12. Za Państwa zgodą, rejestrujemy w Ambasadzie wolny termin.
13. Spotykamy się z kierowcą w naszym biurze w Warszawie.
14. Składamy dokumenty do Ambasady. Paszport zostaje w ambasadzie (Kierowca dostarcza go osobiście).
15. Czekamy na decyzję (14-21 tryb zwykły, 3-5 dni tryb szybki).
16. Paszport z WIZĄ do UK jest wyslany do Pańskiego biura.
17. Przekazujemy paszport z wizą UK do Państwa. WIZA obejmuje 180 dni.
18. Kierowca jedzie do UK i zarabia więcej dla PAŃSTWA FIRMY.

W razie pytań, proszę dzwonić na numer 
+ 48 690 956 595 lub +48 575 412 111
Opinii od naszych klientów za linkiem 
https://nikitafirst.pl/810
Dane wykonawcy :
NIKITA FIRST spółka z o.o Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127/biuro 402B
NIP: 7010710020, REGON 36806047400000,

KRS 0000690694,

email 
nikitafirstpl@gmail.com email n1wizadouk@gmail.com
Strona www.nikitafirst.pl Tel 48(22)3906267, 48 690956595, 48 575 412 111.

