Visumservice AS
Postboks 5220 Majorstuen
0303 Oslo

VEDRØRENDE VISUM TIL RUSSLAND FOR REISENDE MED FOTEFAR TEMAREISER
Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt til Russland!
Visumsøknader for Fotefar Temareiser blir håndtert av Visumservice AS. Vi har etablert en effektiv og
dedikert kundeservice for deg som kunde hos Fotefar Temareiser.
Å søke om visum kan være en vanskelig og tidkrevende prosess. Du kan gjøre dette selv, eller du kan
velge å la oss gjøre det for deg.
Følg beskrivelsen på neste side om du ønsker at Visumservice skal hjelpe deg med å søke visum.
Visumservice vil da gå gjennom søknaden din for å se om den har noen feil eller mangler, levere den
personlig på ambassaden, betale visumavgiften og returnere pass med visum til deg – raskt, trygt og enkelt.
Vi holder deg oppdatert gjennom hele søknadsprosessen via e-post.
Alle spørsmål rundt søknadsprosessen kan rettes til Visumservice på info@visumservice.no
eller på telefon: 22 38 08 00.
Totalkostnaden for visum til Russland gjennom Visumservice er kr 1 545,- inkludert mva. Tjenesten
inkluderer vårt behandlingsgebyr, ambassadegebyr på kr 615,-, utfylling av online søknadsskjema,
innhenting av invitasjon til Russland og rekommandert sending for retur av pass med visum.

Vi ser frem til å høre fra deg.

DETTE LEGGER DU VED VISUMSØKNADEN:
•
•
•
•
•

Pass med minst to ustemplede sider, gyldig minimum 6 måneder etter hjemreisedato. Merk at pass
med skader eller sprekker kan avvises på ambassaden eller når du ankommer landet.
Visumservice bestillingsskjema. Se side 3.
Søknadsskjema til ambassaden. Se side 4.
Kopi av gyldig reiseforsikring med navn og utløpsdato
Passfoto. Ambassaden aksepterer kun foto i farger printet på fotopapir. Vi kan printe passfoto for deg.
(100,- inkl. mva). Da sender du enten bilde til info@visumservice.no eller du kan ta bilde på vårt kontor.

Send alt samlet til følgende adresse:
Visumservice AS
Postboks 5220 Majorstuen
0303 Oslo

Vi anbefaler at du sender passet ditt rekommandert.
For levering av søknader personlig, vennligst besøk oss i Drammensveien 123, 0277 Oslo.
Denne adressen kan også benyttes ved budlevering eller Bring/Posten ekspress over natten.
Behandlingstid:
•

6-10 arbeidsdager. Om du har dårlig tid, vennligst kontakt kundeservice.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål:
E-post: info@visumservice.no
Telefon: 22 38 08 00
Besøkstid: Mandag til fredag fra 09.00 - 16.00
Telefontid: Mandag til fredag fra 08.00 - 17.00

VISUMSERVICE BESTILLINGSSKJEMA
Fylles bare ut av den som skal være kontaktperson. Denne personen vil da motta all informasjon
og oppdateringer fra Visumservice, og får tilsendt pass med visum i retur.

NAVN
E-POST ADRESSE
RETURADRESSE
POSTNUMMER/STED
TELEFONNUMMER
TYPE VISUM
DATO FOR INNREISE
DATO FOR UTREISE
MÅ HA PASSET
TILBAKE INNEN
ANTALL SØKERE PÅ
DENNE BESTILLINGEN
NAVN PÅ REISENDE
KOMMENTARER

RETURFRAKT

Rekommandert brev (2-4 dagers fremføringstid) Kr. 200,- inkl. mva.
Posten/Bring Ekspress over natten. Fra kr. 350,- inkl. mva
Jeg ønsker å hente visum hos Visumservice kr. 0,-

Jeg gir herved mitt samtykke og/eller har fått samtykke for Visumservice til å dele informasjonen gitt i denne forespørselen om tjenester, med myndigheter, visumsentre, logistikkselskaper,
leverandører av invitasjoner og/eller translatører som er relevant for denne tjenesten. Informasjonen som deles kan inneholde sensitiv informasjon forespurt av myndighetene. Det kan hende
informasjonen din må sendes til myndigheter i land utenfor EU for å fullføre din bestilling.
For mer informasjon om hvordan din informasjon blir brukt, se vår personvernpolicy https://visumservice.no/footer-privacy-policy

										

DATO

Jeg har lest, forstått og godtatt Visumservice AS ansvarsbestemmelser og priser for Visumservice AS
som finnes på lenken www.visumservice.no/no/Om-oss/Ansvarbestemmelser og www.visumservice.no/
no/Tjenester/Vaare-priser, og ønsker å bestille tjenester fra Visumservice AS på grunnlag av dette.

SØKNADSSKJEMA TIL RUSSISKE MYNDIGHETER
DET ER VIKTIG AT ALLE PUNKTER FYLLES UT!

DATO FOR INN- OG
UTREISE TIL RUSSLAND:
BYER SOM SKAL BESØKES:
ANTALL TIDLIGERE
REISER TIL RUSSLAND:
DATO FOR SISTE REISE
TIL RUSSLAND:
NAVN PÅ ARBEIDSGIVER:
STILLING:
ADRESSE ARBEIDSGIVER:
TELEFON ARBEIDSGIVER:

