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DĀRGMETĀLU STIEŅI

DĀRGMETĀLU MONĒTAS

KALTIE STIEŅI
Dārgmetāla stieņi ar provi 999.9, kuri ir iepakoti/ielaminēti plastikāta iepakojumā. Uz stieņa
virsmas ir iegravēta visa informācija par iegādāto stieni - ražotāja nosaukums un logo,
unikāls sērijas numurs, dārgmetāla saturs un svars. Iepakojums satur arī sertifikātu, kas
apliecina uz stieņa iegravētās informācijas patiesumu (atkārto to). 
Šāda veida stieņu ražošanas metode ir līdzīga monētu ražošanai, rezultātā viena svara stieņu
parametri ir identiski. Ir aizliegts izņemt stieņus no šāda veida iepakojuma, jo iepakojuma
bojājuma gadījumā var būt nepieciešama dārgmetāla pārbaude laboratorijā, kā rezultātā
uzpirkšanas cena var būt zemāka par 5-15% par standartā piedāvāto.

LIETIE STIEŅI
Dārgmetāla stieņi ar provi 995-999.9, kuri nav iepakoti oriģināliepakojumā. Uz stieņa
virsmas ir iegravēta visa informācija par iegādāto stieni - ražotāja nosaukums un logo,
unikāls sērijas numurs, zelta saturs un svars. Dārgmetāla iegādes brīdī pārdevējs izsniedz
klientam arī autentiskuma sertifikātu, kas apliecina uz stieņa iegravētās informācijas
patiesumu (atkārto to). 
Šādus stieņus ražo, izmantojot stieņu formas, kurās tiek ielietas izkausētas zelta granulas un
mehāniski tiek izlīdzināta augšējā stieņa virsma. Šādas ražošanas rezultātā vienāda svara
zelta stieņiem var minimāli atšķirties forma (piemēram, stūrīšu malas nav vienādas).
Gadījumā, ja atpirkšanas brīdi klients nevarēs uzrādīt  stieņa sertifikātu tā nozaudēšanas vai
cita iemesla dēļ, kā arī gadījumā, ja sertifikāts ir bojāts (piemēram, ieplēsts, saburzīts),
uzpircējs ir tiesīgs veikt papildus stieņa pārbaudi (piemērojot par to papildus komisijas
maksu), kā arī uzpirkšanas cena var būt zemāka par 5-15% par standartā piedāvāto.

Bullion kvalitātes monētas

Bullion uncirculated kvalitātes monētas

Proof kvalitātes monētas

Dārgmetāla monētas ar provi 900-999.9, kuru virsma ir apstrādāta tā, ka monētām nav
obligāti jābūt iepakotām, jo to virsma ir matēta un, pieskaroties monētai, pirkstu
nospiedumi nepaliek.
    Šādu monētu uzglabāšanas vienīgā prasība ir nodrošināt, lai monēta nebūtu acīmredzami
saskrāpēta, tiek pieļauti mikroskrāpējumi, kas rodas monētu transportēšanas laikā, jo
oriģināliepakojumā monētas ir saliktas viena uz otras.

Dārgmetāla monētas ar provi 999-999.9, kuru virsma ir apstrādāta spoguļtehnikā (ir
glancēta). Pieskaroties tai, uz monētas paliek pirkstu nospiedumi un notīrīt monētu tā, lai tā
nebūtu pat minimāli saskrāpēta, vairs nav iespējams. Šādas monētas tiek pārdotas kapsulās,
kurās monētas iepako jau rūpnīcā. 
    Šādu monētu uzglabāšanas prasība ir nodrošināt, lai monēta netiktu izņemta no kapsulas,
t.i. no oriģināliepakojuma. Monētas izņemšana no oriģināliepakojuma (t.i. kapsulas
atvēršana, monētas izņemšana vai citāda oriģināliepakojuma bojāšana) monētas cenu var
samazināt par 5-15%.

Dārgmetāla monētas ar provi 900-999.9, kuru virsma ir apstrādāta tā, lai katra detaļa būtu
perfekta. Proof kvalitātes monētām ir raksturīgs arī papildus elementu iestrāde, piemēram,
dārgakmeņi, gravējums, krāsaina apdruka u.c. Šādas monētas ir domātas kolekcionēšanaiun
dāvināšanai. To cena ir ievērojami augstāka par dārgmetāla cenu, šādām monētām līdzi nāk
sertifikāts un, visbiežāk, arī kastīte.
   Tavex šādas monētas pārdod tikai tavex.lv vietnes sadaļā "Kolekcionēšanai" un vietnē
TavexDavanas.lv.  
Iegādāties Proof kvalitātes monētas kā ieguldījumu nav ieteicams, šāda veida monētām
likviditāte, t.i., iespēja samērā īsā laikā pārdot monētu par izdevīgu cenu, ir salīdzinoši
zema. Monētas nedrīkst izņemt no oriģināliepakojuma, ir jāsagalabā sertifikāts un
oriģināliepakojums. 

Austrijas Filharmoniks
Amerikas Ērglis
Kanādas Kļavas lapa
Amerikas Buffalo
DĀR Krūgerrands
Eiropas vēsturiskās 

     monētas

Austrālijas Lunārs
Austrālijas Ķengurs
Ibērijas lūsis
Lielbritānijas 

Kīnas Panda
      "Karalienes zvēri"

Latvijas Bankas 

TavexDavanas.lv 

      kolekcijas monētas

      piedāvājumā esošās monētas


