
Zlaté zliatky a mince skladom, expedícia opäť prebieha 
bezodkladne po zaplatení

22. marca 2022, Praha – Spoločnosť IBIS InGold, ktorá sa radí medzi najvýznamnejších obchodníkov s fyzickými 
investičnými kovmi v Európe, po krátkom spomalení expedície investičných zliatkov a mincí obnovuje ich 
okamžité zasielanie zákazníkom.

Extrémne vysoký dopyt a pokračujúce dlhé dodacie doby rafinérií a mincovní stáli za predĺžením lehoty na expedíciu 
tovaru zákazníkom. Vďaka skvelej spolupráci s rafinériou PAMP a mincovňou The Royal Mint sa podarilo dohodnúť 
prednostné dodanie väčšiny gramáží investičných zliatkov a mincí a spoločnosť IBIS InGold tak obnovuje expedíciu 
zákazníkom v štandardnom režime, teda odoslanie tovaru prebehne do 48 hodín od zaplatenia. 

Uhradené objednávky, ktorých sa predĺženie dodacej lehoty dotklo, budú zákazníkom odosielané v poradí, v akom 
boli uhradené. Všetky zaplatené zliatky a mince sa tak dostanú do rúk svojich majiteľov v priebehu tohto týždňa, 
najdlhšie do 10 pracovných dní.

Sporenie do zlata a striebra a fixáciu cien zliatkov a mincí spoločnosť IBIS InGold nikdy neobmedzila. Vďaka priamej 
spolupráci s rafinériou PAMP a mincovňou The Royal Mint sú všetky objednávky zákazníkov obratom zabezpečované 
objednávkou u spracovateľov. Aj napriek globálnym problémom s dopravou a pretlaku dopytu po zlate a striebre nad 
výrobnou kapacitou rafinérií a mincovní je väčšina zliatkov a mincí zo strany IBIS InGold zákazníkom expedovaná 
vo veľmi príjemných dodacích lehotách. Teraz bude opäť všetok základný sortiment investičných zliatkov i mincí 
expedovaný obratom.
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Spoločnosť IBIS InGold je popredným obchodníkom s investičným zlatom a striebrom. Na trhu pôsobí cez  
20 rokov. V rámci Európy sa stal lídrom v poskytovaní sporenia do zlata a striebra. Jednoduché a flexibilné sporenie 
podznačkou iiplan® a iiplanGold® s výškou splátok už od 4 EUR mesačne poskytuje širokej verejnosti.

IBIS InGold je oficiálnym autorizovaným obchodným partnerom švajčiarskej rafinérie PAMP aj britskej kráľovskej 
mincovne The Royal Mint. Je jedinou spoločnosťou, ktorá je priamym obchodným partnerom najprestížnejšej 
európskej rafinérie a súčasne najprestížnejšej európskej mincovne. Súbežným priamym obchodným zastúpením 
rafinérie PAMP a mincovne The Royal Mint sa nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť.

Vďaka tomu môže IBIS InGold poskytnúť zákazníkom ten najlepší servis ako pri nákupe, tak pri spätnom predaji 
zakúpených investičných kovov. Ďalšou výhodou je unikátna možnosť overovania pôvodu a pravosti investičného 
zlata technológiou VERISCAN™.

Zákazníkom garantuje, že sú prvými držiteľmi zakúpených investičných zliatkov a mincí a zaručuje im, že investičné 
mince aj zliatky, ktoré predáva, tiež vykúpi. Peňažné prostriedky sú poukazované na účet klienta do 48 hodín od 
potvrdenia záväznej výkupnej ceny. Navyše k výkupnej cene kovu poskytuje výkupné prémie.

IBIS InGold je preverený už viac ako 60 000 zákazníkmi.
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