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Złota moneta Krugerrand 1 oz 2023
 

Cena: 8 565,95 zł

Opis słownikowy

Masa 1 oz

Metal Au 916,7

Producent Rand Refinery

Seria Krugerrand

Termin wysyłki do 14 dni

Tabela cech produktu

Rok 2023

Nominał 1 Rand

Metal Au 916,7

Masa netto
(czystego
metalu)

1 oz (31,1 g)

Średnica 32,77 mm

Grubość 2,84 mm

Opakowanie kapsel

Opakowanie
zbiorcze

tuba 10 szt lub 15 szt

Opis produktu
 

Złota moneta bulionowa Krugerrand 1 Oz. Rocznik 2023 . Monety wysyłane w kapslu lub oryginalnej tubie (10 szt. /15 szt.).

Dostawa do 14 dni.

Cena złotej monety została skalkulowana w oparciu o aktualny kurs złota, aktualny kurs USD, koszt bicia oraz marżę dilerską.

Płatność: ponieważ cena złota podlega dziennym wahaniom kursowym dlatego na płatność czekamy maksymalnie 1 dzień roboczy
(zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym). Po tym terminie zlecenie może zostać anulowane lub cena ulec zmianie.
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Pytania prosimy kierować po nr telefonu: (+48) 508 047 258 

Złote monety Krugerrand bite są od 1967 roku. Początkowo dostępne były tylko monety zawierające dokładnie jedną uncję trojańską
czyli 31,1035 g czystego złota. Od 1980 roku emitowane są również monety o wadze 1/2, 1/4 i 1/10 uncji.

Nazwa krugerrand jest dwuczłonowa i pochodzi od nazwiska Paula Krugera, prezydenta Republiki Południowoafrykańskiej w latach 80. i
90. XIX wieku oraz waluty RPA – Rand.

Krugerrandy bite są ze złota 22-karatowego (próby 916,7) z niewielką domieszką miedzi (8,333%) w celu zwiększenia twardości i
zabezpieczenia przed zarysowaniem i ścieraniem. Ponieważ zawierają dokładnie jedną uncję (lub odpowiednio 1/2, 1/4 lub 1/10 uncji)
złota, ich rzeczywista masa jest odpowiednio większa.
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