De?erli metal mi almak istiyorsunuz?
De?erli metal mi almak istiyorsunuz?

1. Alt?n sat?? prosedürü
[accordion]
[item title="Neyin tamam?n? satabilirim?" open="false"]
Alt?n, gümü?, platin ve paladyumdan yap?lm?? tüm objeleri sat?n alabiliriz.
Örne?in:
• Eski veya k?r?k mücevherler (Mirasla edinilen mücevherler, eski alt?n, hurda alt?n, alt?n
mücevher, gümü? mücevher): Yüzükler, zincirler, küpeler, bileklikler vb.
• Elmas mücevherler, antik mücevherler, ta?l? veya di?er mücevherler, tekrar sat?labilir
mücevherler
• Gümü? e?yalar ve gümü? yemek tak?m? (çatal b?çak tak?m?)
• Alt?n di?
• Alt?n ve gümü? sikke (örne?in Düka alt?n?, Viyana flarmoni, ?ilin)
• Her türlü üreticiden külçe alt?n ve gümü?
• Çelik de dâhil lüks saatler
• Alt?n ve gümü? saatler (hurda alt?n da dâhil)
• P?rlantalar
Daha fazlas? için Viyana’da alt?n al??? bölümüne bak?n?z..
[/item]
[itemtitle="Alt?n sat??? nas?l gerçekle?ir?"]
?lk ad?mda her bir parçay? teker teker incelemektir. Burada ayar? ve böylelikle içerdi?i alt?n
miktar? belirlenir, ayr?ca her bir parçan?n gerçekli?i do?rulan?r. Bu i?lem çe?itli güçlü asitler
kullan?larak yap?l?r. Kalibre edilmi? bir teraziyle ayarlar?na göre s?n?fland?r?lm?? parçalar
tart?l?r ve günlük kura göre fiyatlar? hesaplan?r.
[/item]
[item title="Parçalar?m?n de?erleme/de?erlendirme i?lemi ne kadar sürer?"]
Bu de?erlendirilmesini istedi?iniz ve satmak istedi?iniz parça say?s?na ba?l?d?r. Genellikle
de?erlendirmeden ödemeye kadar olan prosedürün tamam? 10 dakikadan fazla sürmez
P?rlantalar?n ve antik mücevherlerin de?erlendirilmesi için uzman ki?inin biraz daha zamana
ihtiyac? vard?r.
[/item]
[item title="Gold & Co.’da yap?lan de?erleme ve de?erlendirme i?lemleri ücretsiz mi?"]
Evet, mü?terilerimize tüm parçalar? için ba?lay?c?l??? olmayan ve ücretsiz de?erleme hizmeti
sunuyoruz. E?er mücevher satmak istiyorsan?z kar??l???n? nakit olarak ödeme yap?yoruz,
e?er mebla? büyükse ödemeyi genellikle banka havalesiyle gerçekle?tiriyoruz.
[/item]
[item title="Teklifiniz ne süreyle geçerli?"]
Fiyat güncel alt?n kuruna ba?l? oldu?undan ve sürekli de?i?ti?inden, teklif sadece o gün için
geçerlidir.
[/item]
[item title="Alt?n?m için hangi fiyat? alaca??m?"]
Alt?n ve gümü?ün al?? fiyatlar? a?a??daki faktörler dikkate al?narak hesaplan?r:
1. parçan?n safl??? (örne?in 585 14 ayar veya %58,5 alt?n oran?)
2. parçan?n a??rl???
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3. alt?n?n güncel borsadaki kur de?eri
Güncel fiyatlar?m?z? De?erli metal fiyatlar? alt?nda bulabilirsiniz.
[/item]
[item title="Üzerinde di? parçalar? ve seramik olan alt?n di?i satmak istiyorum.
De?eri nas?l belirlenecek?"]
Bu tamamen di?in kendisine ba?l?. Örne?in beyaz alt?n ya da sar? alt?n olmas?na göre
farkl?l?k gösterir. Ayr?ca tecrübelerimize dayanarak toplam a??rl???n içerisindeki di? veya
seramik oran?n? söyleyebiliriz. Di? kal?nt?lar? sat?? sonras? taraf?m?zdan bertaraf edilecektir.
Tam de?erini belirleyebilmek için sizi ma?azalar?m?za bekliyoruz.
[/item]
[item title="Gümü? bir mücevheri satmak istedi?imde hangi damgaya dikkat etmeliyim?"]
Gerçek gümü? çatal b?çak tak?mlar?nda genellikle 800 damgas? ya da 3 rakaml? bir say?
bulunur. E?er gümü? tak?m üzerinde 90 ya da 100 damgas? varsa, bu gümü? kapl? bir obje
demektir ve biz bu tip objeleri sat?n alm?yoruz. E?er üzerinde herhangi bir damga yoksa,
gerçek gümü? olup olmad???n? ma?azam?zda belirleriz.
Lütfen, b?çaklar?n sadece saplar?n?n gümü? oldu?una, kesen bölümde gümü?
bulunmad???n? unutmay?n. Ayr?ca sap çimento veya kumla doldurulmu? ve kesen bölümün
sapa genellikle çinkoyla tutturulmu?tur.
[/item]
[item title="Para nakit olarak m? yoksa banka havalesi olarak m? ödenecek?"]
Genellikle nakit öderiz, ancak talep üzerine banka havalesi de yapabiliriz. Büyük mebla?lar?
genellikle banka havalesi yap?yoruz.
[/item]
[item title="De?erli metalleri sat???nda minimum ya? s?n?r? mevcut mudur?"]
Evet, de?erli metalleri satabilmek için minimum 18 ya??nda olman?z kanunen gereklidir.
[/item]
[item title="Kimli?ime ihtiyaç var m??"]
Alt?n satmak istiyorsan?z geçerli bir foto?rafl? kimlik kart?na (örne?in ehliyet, pasaport, nüfus
cüzdan?) sahip olman?z gereklidir. Kimlik bilgilerini almam?z kanunen zaruridir. Elbette
bilgileriniz payla??lmayacakt?r.
[/item]
[/accordion]

De?erli metallere yat?r?m yapmak m? istiyorsunuz?
De?erli metal almak istedi?inizde akl?n?za tak?lan soru ve cevaplar.

1. Alt?n al?? prosedürü
[accordion]
[item title="Param? alt?na nas?l do?ru yat?rabilirim?"]
Bu konuda, içerisinde s?kça sorulan sorular?n bulundu?u kapsaml? bir makale haz?rlad?k:
Alt?na do?ru yat?r?m.
[/item]
[item title="Yat?r?m amaçl? de?erli metal almak istedi?imde Gold & Co’da nas?l bir prosedür
izlenir?"]
De?erli metallere yat?r?m yapmak istedi?inizde, size karar a?amas?nda ücretsiz ve
ba?lay?c?l??? olmayan bir ?ekilde dan??manl?k yapmaktan mutluluk duyar?z.
Yat?r?mlar?n? de?erli metallerle geni?letmek istemek haricinde birçok mü?teri genellikle
detaylar konusunda tam karar vermemi?lerdir ve dan??manl???m?za kulak verirler. Ki?isel
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ihtiyaçlar?n?z için ne kadar bir yat?r?m yapman?z gerekti?ine, hangi metal kar???m?n?
seçece?inize ve hangi ürünlerin do?ru oldu?una sizinle birlikte karar veririz. Size yeterli zaman
ay?rabilmemiz için sizden randevu alman?z? rica ediyoruz. Lütfen dan??ma hatt?m?z? aray?n:
+43 (0)1 23 50 222
?ube 1090 Viyana

?ube 1220 Viyana

Währinger Str. 48

Al??veri? Merkezi K1

Pazartesi - Cuma 9:30 - 18:00
Cumartesi 10:00 - 14:00

Kagraner Platz 1 im 1. Kat
Pazartesi - Cuma 9:30 - 18:00

Bahçeye park yeri mevcuttur
Rusça konu?an ?irket sahibi.

1 saat ücretsiz otopark.
park edebilirsiniz.

[/item]
[item title="Sikke ve külçe formunda alt?n ve gümü?ü nereden sat?n alabilirim?"]
Sikke ve külçeleri 9. ve 22. Bölgede bulunan her iki ?ubemizden de sat?n alabilirsiniz.
?ube 1090 Viyana

?ube 1220 Viyana

Währinger Str. 48

Al??veri? Merkezi K1

Pazartesi - Cuma 9:30 - 18:00
Cumartesi 10:00 - 14:00

Kagraner Platz 1 im 1. Kat
Pazartesi - Cuma 9:30 - 18:00

Bahçeye park yeri mevcuttur
Rusça konu?an ?irket sahibi.

1 saat ücretsiz otopark.
park edebilirsiniz.

[/item]
[item title="Kimli?ime ihtiyaç var m??"]
Hay?r. Sadece 10.000.- Avro üzerindeki yat?r?m tutarlar? için “Kara para aklama ve terörün
finansman?n?n önlenmesi için hükümler §§ 365m-z GewO 1994” kapsam?nda mü?terilerimizin
bilgilerini almam?z yasal bir zorunluluktur. Bu bilgilen bilgilerin korunmas? düzenlemeleri
kapsam?nda de?erlendirilecek ve elbette üçüncü ki?ilerle payla??lmayacak ve otomatik olarak
raporlanmayacakt?r, olas? bir idari sorgulama için 7 y?l saklanacakt?r.
[/item]
[item title="Anonim olarak alt?n sat?n alabilir miyim?"]
9.999,- Avroya kadar anonim olarak sat?n alabilirsiniz.
Sadece 10.000.- Avro üzerindeki yat?r?m tutarlar? için “Kara para aklama ve terörün
finansman?n?n önlenmesi için hükümler §§ 365m-z GewO 1994” kapsam?nda mü?terilerimizin
bilgilerini almam?z yasal bir zorunluluktur. Bu bilgilen bilgilerin korunmas? düzenlemeleri
kapsam?nda de?erlendirilecek ve elbette üçüncü ki?ilerle payla??lmayacak ve otomatik olarak
raporlanmayacakt?r, olas? bir idari sorgulama için 7 y?l saklanacakt?r.
Federal Bakanl?k konusunda bilgilerini buradan edinebilirsiniz >>>
[/item]
[item title="Neden alt?n almal?y?m?"]
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“Alt?n al?nmal? m? al?nmamal? m??" sorusuna yat?r?m olarak alt?n “Al?nmal?" diye cevap
veriyoruz. Önde gelen uzmanlarla birlikte tüm yat?r?m?n?z?n %10-20 aras?n? alt?na
yat?rman?z? tavsiye ediyoruz. Çünkü: Alt?n almak paran?z? güvenli bir araca yat?rmak
demektir. Alt?n binlerce y?ld?r de?erini korumu?tur, ayn? ?eyi para ya da hisse senedi gibi
di?er yat?r?m araçlar? için söylemek maalesef mümkün de?ildir.
[/item]
[item title="Güncel alt?n fiyatlar?n? nerede bulurum?"]
Güncel fiyatlar?m?z? De?erli metal fiyatlar? alt?nda bulabilirsiniz.
[/item]
[/accordion]
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