
Fixace zlata stále pokračuje, expedice obnovena

7. duben 2020, Praha - IBIS InGold obnovuje zasílání zlatých slitků od 1 g do 1 unce, a to do 48 hodin 

od zaplacení. Dřívější krátkodobé přerušení dodávek bylo způsobeno omezením provozu rafinérií v souvislosti 

s bezpečnostním opatřením proti šíření koronavirové nákazy.

Z důvodu nárůstu problémů s onemocněním COVID-19 byla dne 23. března 2020 na základě rozhodnutí vlády 

kantonu Ticino v rafinérii PAMP zastavena výroba. 

V návaznosti na tato opatření společnost IBIS InGold od 26. března 2020 dočasně přerušila expedici nově 

zafixovaného zboží zákazníkům. Toto omezení ale nezasáhlo fixaci cen, a klienti tak mohli ve svém spoření pokračovat. 

Situace se začíná uklidňovat, rafinérie PAMP částečně obnovila svoji výrobu. Vzhledem k našim dobrým obchodním 

vztahům jsou objednávky IBIS InGold v rafinérii přednostně vyřizovány. Expedice zlatých slitků v gramážích 

od 1 gramu do 1 unce se tak už nyní vrací ke svému standardnímu režimu, odeslání probíhá do 48 hodin 

od zaplacení. Ostatní zboží začneme stejným způsobem automaticky expedovat, jakmile bude dodáno z rafinérií.

V souvislosti se zpomalením ekonomiky a obavami z nadcházející krize poptávka po zlatě, jako dlouhodobé pojistce 

peněz, prudce roste. IBIS InGold stále poskytuje maximální servis jak při fixování ceny, tak i při expedici.
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Společnost IBIS InGold® je předním obchodníkem s investičním zlatem a stříbrem. Na trhu působí přes 20 let.  

V rámci Evropy se stal leaderem v poskytování spoření do zlata a stříbra. Jednoduché a flexibilní spoření pod 

značkou iiplan s výší splátek již od 100 Kč měsíčně poskytuje široké veřejnosti.

Společnost je přímo napojena na švýcarskou rafinérii PAMP. Díky tomu může IBIS InGold® poskytnout zákazníkům 

ten nejlepší servis jak při nákupu, tak při zpětném prodeji zakoupených investičních kovů. Další výhodou je unikátní 

možnost ověřování původu a pravosti investičního zlata technologií VERISCAN™.

Zákazníkům garantuje, že jsou prvními držiteli zakoupených investičních slitků a mincí a zaručuje jim, že investiční 

mince i slitky, které prodává, také vykoupí. Peněžní prostředky jsou poukazovány na účet klienta do 48 hodin  

od potvrzení závazné výkupní ceny. K výkupní ceně kovu navíc poskytuje výkupní prémie. 

U spoření mohou klienti využít i bezplatné uložení svých slitků a mincí. IBIS InGold® je prověřen již více jak  

35 000 zákazníky.

https://www.facebook.com/IBISInGoldCZ/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold/
https://www.youtube.com/user/dozlata

