
CRC	  Holding	  s.r.o,	  Office	  Center	  Zirkon,	  Sokolovská	  86,	  186	  00,	  Praha	  8	  –	  Karlín,	  tel:	  +420	  222	  314	  458,	  email:	  visa@crc-‐holding.cz
1

C	  E	  N	  Í	  K   S	  L	  U	  Ž	  E	  B

14 2	  240	  Kč
11 2	  340	  Kč
 9 2	  440	  Kč
7 2	  640	  Kč
4 3	  640	  Kč

14 2	  340	  Kč
11 2	  440	  Kč
 9 2	  540	  Kč
7 2	  740	  Kč
4 3	  740	  Kč

14 2	  340	  Kč
11 2	  440	  Kč
 9 2	  540	  Kč
7 2	  740	  Kč
4 3	  740	  Kč

14 2	  540	  Kč
11 2	  640	  Kč
 9 2	  740	  Kč
7 2	  940	  Kč
4 3	  940	  Kč

14 2	  690	  Kč
11 2	  890	  Kč
 9 3	  090	  Kč
7 3	  440	  Kč
4 4	  540	  Kč

14 3	  190	  Kč
11 3	  490	  Kč
 9 3	  690	  Kč
7 4	  390	  Kč
4* 5	  590	  Kč
14 4	  190	  Kč
11 4	  490	  Kč
 9 4	  690	  Kč
7 5	  390	  Kč
4* 6	  590	  Kč

www.ruskaviza.cz

Obchodní	  vízum multi 180	  dní

Obchodní	  vízum multi 1	  rok

Turistické	  vízum 1 30	  dní

Obchodní	  vízum 1 30	  dní

Typ	  víza Počet	  vstupů Platnost	  viza Doba	  vyřízení	  (prac.dní) Cena

Turistické	  vízum 2 30	  dní

Obchodní	  vízum

1

2

90	  dní

90	  dní
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14 6	  590	  Kč
11 6	  890	  Kč
 9 7	  490	  Kč
7 8	  390	  Kč
4* 9	  890	  Kč
30 6 740	  Kč
25 7 340	  Kč
14 2	  150	  Kč
11 2	  250	  Kč
 9 2	  350	  Kč
7 2	  450	  Kč
4 3	  450	  Kč

www.ruskaviza.cz

Vízový	  servis	  (pouze	  s	  vlastním	  pozváním)

Typ	  víza Počet	  vstupů Platnost	  viza

Obchodní	  vízum multi 2	  roky

Obchodní	  vízum	  FMS multi 1	  rok

Doba	  vyřízení	  (prac.dní) Cena

Ceník	  obsahuje	  pouze	  nejpoužívanější	  základní	  typy	  víz	  do	  Ruské	  federace.	  

Naše	  společnost	  zajišťuje	  veškeré typy víz vč. pracovních, humanitárních, soukromých, studijních, víza pro řidiče 
kamionů, posádky letadel	  atd.	  Vzhledem	  k	  šíři	  rozsahu	  nabídky	  ceny	  na	  tyto	  a	  další	  druhy	  víz	  naleznete	  v	  našem	  
online	  ceníku	  formou	  zadání	  nezbytných	  údajů	  o	  cestě	  do	  Ruské	  federace.	  

Pro	  speciální	  druhy	  víz	  kontaktujte, prosím,	  naše	  operátory	  telefonicky.	  

* Důležité:
Termíny	  vyřízení	  víza	  označené	  *jsou	  výjimečné	  a	  musí	  být	  odůvodnitelné	  pro	  konzulární	  oddělení	  Ruské	  federace!




