Avusturya’da alt?n al??? - Ücretsiz, ba?lay?c?l???
olmayan ve yetkin dan??manl?k
Kestirme ve De?erlendirme » 120 y?l? a?k?n tecrübe
Ücretsiz, ba?lay?c?l??? olmayan ve her ?eyin ötesinde yetkin bir dan??manl?k bizim için
önemlidir. Gold & Co. olarak biz alt?n, gümü? ve benzeri de?erli metaller korusunda uzman?z
ve size dan??manl?k yapmaktan mutluluk duyaca??z:
Alt?n ve de?erli metallerin al??? Günlük kurdan fiyatlar üzerinden
Sikke ve külçe sat???
Mücevherleri külçe veya sikkeyle de?i?tirme

Alt?n, gümü? ve de?erli metallerin de?erlendirilmesi ve al???
Mücevher al???: Hedefimiz, siz mü?terilerimizin mücevherlerinizi satarken olas? en yüksek
de?eri elde etmenizdir. Kapsaml? bir inceleme ve de?erlendirme sonras?, uzmanlar?m?z size
mücevherinizin muhtemel sat?? de?eri konusunda bir de?erlendirmede bulunacaklard?r. E?er
mücevherin büyük bölümü alt?n ya da gümü?ten olu?uyorsa, biz sat?n alabiliriz. E?er belirli bir
parça için ba?ka bir yerde daha iyi bir fiyat alabilece?iniz konusunda bir bilgiye sahipsek,
uzmanlar?m?z sizi Viyana’daki ba?ka tacirlere yönlendireceklerdir. Memnuniyetiniz
önceli?imizdir.
Gold & Co.’dan sikke ve külçe al???: Size sikke ve külçe de?erli metal satarken Gold & Co.
sizin gerçek bir i? orta??n?zd?r. Avro cinsinden de?erli metallerin anl?k güncel de?erlerini
de?erlendirip, hazinenizin de?erini size bildirece?iz. Ayr?nt?l? bir de?erlendirme için de bize
güvenebilirsiniz. Koleksiyonunuzdaki tüm dünyadan koleksiyon sikkelerini belirleyerek, sizi bu
sikkelerin de?erlendirmesi için güvenilir bir numizmati?e yönlendiririz. Baz? sikkeleri ise Ulusal
Bankaya satmak daha iyi bir fikirdir. Burada da sizin menfaatinize göre tavsiyelerde bulunuruz.

Alt?n ve gümü? sikke ve külçe sat???
Alt?na ya da gümü?e yat?r?m yapmak m? istiyorsunuz? Uzmanlar?m?z sizlere uygun de?erde
alt?n, gümü? sikkeler ve külçe alt?nlar önerebilmek için özel olarak e?itilmi?lerdir. Farkl? analiz
tahminleri ve ekonomik ve politik olaylar?n de?erli metal fiyatlar? üzerine etkileri konusunda
geni? bilgiye sahibiz. Yat?r?m?n?z için en iyi zaman? ya da zaman aral???n? belirlemekte size
yard?mc? olmaktan mutluluk duyaca??z.

Mücevherleri külçe veya sikkeyle de?i?tirme
Mücevherleri satmak için bir çok neden vard?r, bunlardan biri alt?n?n bugüne kadar sa?lam bir
yat?r?m arac? olarak gelmesi ve bu ?ekilde kalacak olmas?d?r. Kur riski almadan eski
mücevherlerinizi alt?n sikkelerle (örne?in Viyana Filarmoni Sikkeleri), gümü? sikkelerle ya da
külçe alt?nla de?i?tirebilirsiniz. Size yard?mc? olmaktan mutluluk duyaca??z.

Gold & Co. - Viyana’daki uzman?n?z
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Sorular?n?z m? var? Bizimle ba?lant?ya geçin ya da ?ubelerimize u?ray?n.
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