ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA NA SERVIS ZABEZPEČENIA VÍZ
Prosím vyplňte elektronicky alebo ručne a zašlite E-mailom na: servis@VizaTravel.sk

FAKTURAČNA ADRESA - uveďte prosím adresu/+ ďalšie údaje, na ktorú bude vystavená faktúra.
Názov FIRMY alebo MENO súkromnej osoby:
DIČ:

IČO:

IČ DPH:

Ulica:

Číslo domu:

PSČ:

Mesto:

Mobil:

Meno kontaktnej osoby:

E-mail:

FORMA ÚHRADY FAKTÚRY

Platba prevodom/ vkladom na účet na základe vystavenej faktúry.
pripísanie sumy na náš bankový účet pred doručním/ odovzdaním hotových víz.

Pri elektronických vízach platba
ešte pred požiadaním o víza.

INFORMÁCIE O CESTE A CESTUJÚCICH

Počet cestujúcich:
Mená všetkých cestujúcich/

Štát/y - názov:

(meno a priezvisko)

Iný typ víz:

Typ žiadaných víz:
Počet vstupov:

Dátum platnosti víz (uvedených do pasu)

Do

Od:

ŽIADANÉ SLUŽBY - zaškrknite iba služby, ktoré máme pre Vás vykonať. Služby sú spoplatnené podľa platného cenníka.
*Zabezpečenie víz

*Vypísanie dotazníka
na víza

ŽIADAN SLUŽBY (

*Zabezpečenie cestovného poistenia EURÓPSKA:
v dátumoch od:
Do:
Zabezpečenie rezervácie hotela/
BOOKING (len pre účely ambasády.
Pre štáty: Rusko alebo Čína, atď.)

Vyhotovenie fotografie na víza - 4 ks/ os

Zašlite nám prosím farebnú fotografiu v elektronickej podobe
e-mailom, min.veľkosť 300 kb, nie staršiu ako 3 mesiace, v ostrej kvalite.

Overenie vysielacieho listu na SOPK.
(iba na víza do Saudskej Arábie)

Zabezpečenie rezervácie letenky
(len pre účely ambasády.
Pre štáty: Rusko alebo Čína, atď.)

*Zabezpečenie turistického voucheru
na Ruské víza/ do 24 hod

Zabezpečenie ITINERÁRU cesty
(Len pre účely ambasády.
Pre štáty: Čína alebo tranzitné víza do
Ruska, atď.)

*Zabezpečenie pozývacieho listu
na Ruské business/ obchodné víza, max. na 1 rok.

* k objednaných službám nám prosím pošlite čitateľný scan platného cestovného pasu žiadateľa na strane s osobnými údajmi

SPÔSOB DORUČENIA PODKLADOV NA VÍZA/ DOKUMENTOV
ÁNO, žiadam o výzdvih podkladov na víza
z FAKTURAČNEJ - vyššie uvedenej adresy:

z INEJ ADRESY:

Dňa:

V čase od:

Názov firmy/ Meno:

Do:

hod

Mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

NIE, doručím osobne, prípadne zašlem kuriérom v obálke zabalenej tak aby sa zmestila do schránky.
(ZASIELAŤ POŠTOU NEODPORÚČAME, jedine poštovým kuriérom)

DORUČENIE HOTOVÝCH VÍZ/ DOKUMENTOV
ÁNO, žiadam o doručenie hotových víz

Dňa:

na FAKTURAČNÚ - vyššie uvedenú adresu:

Ulica:

VízaTravel.sk, s.r.o.

Kuriérom VízaTravel
:

hod

Mobil:

na INÚ ADRESU Názov firmy/ Meno:

SPÔSOB
DORUČENIA

Do:

V čase od:

PSČ:

Osobný výzdvih

Mesto:

Pošlem svojukuriérskú službu.

(platená služba)

Zaslaním objednávky a osobných dokladov týmto zároveň udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.
z. a zároveň súhlasím s aktuálnymi obchodnými podmienkami spol. VízaTravel.sk, s.r.o. uvedenými na web stránke: http://www.VizaTravel.sk
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