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Ile trwa dostawa?
- Dostawa zabiera do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu na naszym
koncie.

- Czy mogę sprzedać Wam posiadane monety?
- Tak, przyjmujemy w komis wszelkiego rodzaju produkty z metali szlachetnych. Klient
otrzymuje od nas 97% kwoty za jaką je odsprzedamy, oznacza to tylko 3% marży za
nasze usługi.

- Czy jest możliwość całkowicie anonimowego zakupienia towaru bez tworzenia
konta w serwisie i bez posiadania konta w banku?
- Tak, za pośrednictwem maila. Proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub
email-em celem ustalenia szczegółów.

- Czy mogę zwrócić zakupiony towar?
- Zgodnie z prawem Unii Europejskiej zwrotowi nie podlegają przedmioty będące
prawnymi środkami płatniczymi i złoto dewizowe, analogicznie jak nie można oddać
banknotów zakupionych w kantorze. Zwrotowi podlegają wszelkie inne towary na
zasadach ogólnych określonych prawem unijnym.

- Czy sprzedawca jest płatnikiem VAT?
- Tak, nasza firma jest płatniekiem VAT w Polsce

- Czy otrzymam fakturę VAT?
- Kupujący otrzymuję fakturę VAT ze stawką 0% na produkty ze złota inwestycyjnego. Na
produkty pochodzące ze skupu (używane) nabywca otrzymuje fakturę VAT marża. Na
pozostałe produkty obowiązuje stawka 23%.

- Czy do monet dołączone są certyfikaty?
- Nie. Producenci monet inwestycyjnych nie dostarczają certyfikatów. Certyfikatem jest
samo wybicie monety - po jakości wybicia i zgodności z parametrami (wymiary, waga)
wiemy, że moneta jest prawdziwa.

- Czy mogę odebrać zamówiony towar osobiście?
- Tak.Ze względów bezpieczeństwa nie przechowujemy towarów w miejscu prowadzenia
działalności ,dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu odbioru.

- Jakie są możliwe formy dostawy?
- Zamówienie dostarczamy za pośrednictwem usług Poczty Polskiej  oraz firmy kurierskiej
DHL
- Ile kosztuje przesyłka?
- Ceny są zależne od wartości zamówienia i są dostępne w zakładce Koszty Dostawy

Kontynuuj
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Bestsellery

Wiener Philharmoniker
2011 (w)

1 uncja Gold Wiener
Philharmoniker

GRIZZLY 1oz Silver
Canada 5 $

Promocje

Złoto inwestycyjne (6)

Srebro inwestycyjne (6)

Platyna

Pallad

Srebro rynek wtórny (2)

Silver Maple Leaf 5$ 1oz
(w)

121.00zł

1 uncja Gold Wiener
Philharmoniker

4,400.00zł
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