
Jestliže jste během velikonočních
úklidů doma objevili ztracený poklad
v podobě prstenů, zlatých zubů, zla−
tých i stříbrných mincí, broží, řetízků
či jiných šperků nebo třeba i stříbr−
ných příborů, neváhejte nás navštívit
ve Zlaté Bance na adrese náměstí 
Republiky 3/4, Plzeň, kde Vaši 

vzácnost proměníme
v peníze, mnohdy
v částky přesahující až
desetitisíce korun, a to
v povánočním období
jistě každý ocení.
Vaše šperky mají v tuto
chvíli velmi výhodnou
cenu, tak proč toho nevyužít.
„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá
k částce až 980 000 Kč, což je 
980 Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom
zlato veřejností podceňováno, např.
nevzhledné zubní korunky, které
často končí přímo v zubních ordina−
cích nebo doma odložené v šuplíku,
je možné proměnit v částky pohybu−
jící se kolem 2000 až 4 000 Kč,“
konstatuje manažer Zlaté Banky.
Paní Dvořáková objevila při jednom
z úklidů zlaté šperky po prarodičích.
„Našla jsem doma pár starých 

zašlých prstýnků a roztrhaných ře−
tízků po babičce, jsou nemoderní
a vnoučata je nechtějí. Tak jsem se
rozhodla zjistit, kolik bych mohla do−
stat peněz, když stejně jen doma leží
nevyužité. Hodnota mého pokladu
nakonec dosáhla částky 15 000 Kč,“
popisuje s radostí.

Výhodou Zlaté Banky
je především skvělý
kurz na výkup dra−
hých kovů. Kromě 
seriózního a kompe −
tentního stanovení
ceny nabízíme také
odborné poradenství
a samozřejmostí je
osobní a individuální
přístup ke každému

zákazníkovi. Spokojenost našich kli−
entů je nám dokazována jejich zvyšu−
jícím se počtem, a to díky tomu, že
zákazníci šíří dál naše dobré jméno.
Tak neváhejte a přijďte také do Zlaté
Banky a přesvědčte se, že je tomu
skutečně tak.

náměstí Republiky 3 / 4,
Plzeň  – u radnice

Telefon: +420 373 034 500

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 18:00

Zlatá Horečka
Zlatá Banka vykupuje za výhodné ceny Vaše zlaté šperky!


