PROCEDURA E SHËRBIMIT POSTAR ME TARIFAT MË TË ULËTA NËPËRMJET ALBANIAN COURIER
PËR APLIKIMET PËR SHËRBIME KONSULLORE NË

AMBASADËN KANADEZE NË ROMË

SHËRBIM I AUTORIZUAR NGA AMBASADA KANADEZE

Të nderuar Klientë!
Albanian Courier sh.p.k ju ofron një shërbim special dhe të vetëm të këtij lloji në Shqipëri, për
dërgesat Tuaja me destinacion apo të dërguara në kthim nga Ambasada Kanadeze në Romë.
Çmimet më të ulëta në Shqipëri mundësohen falë bashkëpunimit të ri me Ambasadën Kanadeze
në Romë.
Shërbimi, me adresë të përcaktuar dhe plotësisht i parapaguar, ofron shpejtësi, siguri të plotë
për pasaportat apo dokumentacionin e dërguar.
Albanian Courier merr përsipër t’ju njoftojë menjëherë për mbërritjen e dokumentacionit në
Shqipëri, në numrin e telefonit të lënë nga ju në momentin e kontaktit të parë me zyrat tona.
Ju mund të paraqiteni në të gjitha pikat UnionNet– Albanian Courier, që ju ofrojnë shërbimin
postar në:
The Canadian Embassy
VISA SECTION
Via Zara 30
Rome
00198, Italy
Të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me shërbimin postar mund t’i gjeni në faqen
tonë të internetit www.albaniancourier.al

Albanian Courier sh.p.k.
Tel: +355 4 2 357976 / +355 4 2 357977
Fax + 355 4 259 743/ 357 977

Albanian.courier@albaniancourier.al

Klientëve do t’ju vihet në dispozicion zarfi me etiketat e mëposhtëme, në të cilat aplikanti
duhet të plotësojë të dhënat e sakta të dërguesit, me të gjitha detajet e hollësishme si më
poshtë:

NGA/FROM :________________________
Address: ___________________________
__________________________________
Qyteti/City: _______________________

TO: CANADIAN EMBASSY
VISA SECTION
Address: VIA ZARA, 30
00198, ROME
ITALY

Phone/Tel:_________________________
Mob/ Cel:__________________________
Email: ____________________________
Service/shërbimi____________________

Klienti do të pajiset edhe me një zarf bosh, me etiketën e mëposhtëme, e cila do të futet
brenda zarfit të aplikimit për në Ambasadën Kanadeze në Romë. Zarfi bosh duhet të jetë i
plotësuar me të dhënat e aplikantit dhe do të përdoret për dorëzimin e objekteve postare në
kthim.

PER/TO: __________________________

FROM:
CANADIAN EMBASSY
VISA SECTION
VIA ZARA, 30
00198, ROME
ITALY

Address: __________________________
__________________________________
__________________________________
Qyteti/City: _______________________
Phone/Tel:_________________________
Mob/ Cel__________________________
Email: ____________________________



Mos harroni te shenoni edhe te formulari,albanian courier, I kthimit kodin e agjensise
suaj.Ky formular duhet te ngjitet ne zarfin e kthimit,I cili duhet te paloset dhe te futet
brenda ne zarfin kryesor.(te vajtjes).

Albanian Courier sh.p.k.
Tel: +355 4 2 357976 / +355 4 2 357977
Fax + 355 4 259 743/ 357 977

Albanian.courier@albaniancourier.al

1.

Zarfet e plotësuara dhe të mbyllura do të shoqërohen me formularët Albanian Courier, ku
janë shënuar respektivisht çmimi i dërgesave si më poshtë:
Çmimi për një
aplikant pa kufizim
peshe

Çmimi për
2-3 aplikantë të një
familje pa kufizim
peshe

Çmimi për
4-5 aplikantë të një
familje pa kufizim peshe

62 euro

102

174 euro

Shërbim postar vetëm
vajtje Tiranë – Romë

28 euro

62

95 euro

Shërbim Postar vetëm
ardhje Romë – Tiranë

60 euro

80

120 euro

102 euro

S’ka

S’ka

No

Lloji i Shërbimit

1

Shërbim postar vajtje /
ardhje Tiranë – Romë Tiranë

2

3

4

Shërbim expres urgjent
vajtje / ardhje Tiranë –
Romë - Tiranë

Ju lutem mbani parasysh këto tarifa si dhe faktin që do të zbatohen pa kufizim peshe.
Nga ana tjetër duhet specifikuar Departamenti i Ambasadës Kanadeze


Visa Section / Immigration Section



Consular Section

ose
2.

Në të gjitha rastet (përveç pikës 3 më sipër) klientëve do t’ju vihen në dispozicion:

etiketat me ngjitëse si më sipër

kopja e formularit Albanian Courier

informacioni që postimi nga Tirana për në Ambasadën Kanadeze në Rome bëhet çdo
të Mërkurë.

4.

Çdo të Mërkurë do të realizohet me shërbimin UPS postimi i dërgesave, i shoqëruar me
listën e aplikimeve që janë brenda dërgesës.

5.

Paketimi do të jetë sipas standardeve të UPS dhe do të shoqërohet me numrin e dërgesës.

6.

Për çdo informacion në lidhje me shpërndarjen e pasaportave tuaja pas përfundimit të
aplikimit do të njoftoheni nga agjencia UnionNet–Albanian Courier. Dërgesa juaj do të jetë
e vendosur në zarfin që paraprakisht ishte plotësuar nga agjencia UnionNet – Albanian
Courier me të dhënat e detajuara.

Albanian Courier sh.p.k.
Tel: +355 4 2 357976 / +355 4 2 357977
Fax + 355 4 259 743/ 357 977

Albanian.courier@albaniancourier.al

7.

Çdo pasaportë do të dorëzohet me provën e marrjes në dorëzim (POD) dhe do të
dorëzohet tek aplikanti vetëm me paraqitjen e kartës së identitetit ose pasaportës së
vlefshme.

8.

Për çdo lloj praktike lidhur me aplikimet duhet të vizitoni faqen e internetit
www.canada.it. Të gjitha tipet e formularëve për viza të ndryshme, si dhe instruksionet e
plota përkatëse, gjenden falas në www.canada.it.

9.

Kontaktet në zyrën qendrore Albanian Courier për çdo informacion janë:
Albanian Courier SH.P.K
Tel: +355 4 2 357976
+355 4 2 357977
Fax +355 4 259 743/ 357 977
Albanian.courier@albaniancourier.al

Kujdes:
- Albanian Courier nuk është përgjegjës për vonesat në lidhje me procedurën e shqyrtimit të
dokumentacionit tuaj, por vetëm për shpërndarjen në kohë, sigurinë maksimale të
korrespodencës suaj dhe çmimin më të ulët në treg.
FAQ: Pyetje të kërkuara shpesh.

Albanian Courier sh.p.k.
Tel: +355 4 2 357976 / +355 4 2 357977
Fax + 355 4 259 743/ 357 977

Albanian.courier@albaniancourier.al

