
Išsiųskite atspausdintą ir užpildytą keitimo formą kartu su banknotais šiuo adresu:

Exchange Office old-cash
KANTOR DUKAT - GALLERY GROCHOW
Kobielska 23 (ground floor)
04-359 Warsaw,
Poland

Visas keitimo formos dalis užpildykite įskaitomai didžiosiomis raidėmis, pateikdami asmens
duomenis ir duomenis, susĳusius su mokėjimu į banko sąskaitą. Nepamirškite pasirinkti
teisingos valiutos pinigų sumokėjimui. Asmens duomenys turi atitikti banko sąskaitos
savininko duomenis. Tada atitinkame langelyje įrašykite valiutos sumą, kurią norite keisti.
Formos pabaigoje palikite įskaitomą parašą ir datą. Pasistenkite banknotus ir keitimo formą
išsiųsti kaip įmanoma greičiau, geriausia sekančią darbo dieną.

Asmens duomenys

Ponas/Ponia

Vardas ir pavardė

Adresas

Pašto kodas

Miestas/Paštas

Šalis

El. pašto adresas

Telefono numeris (pasirinktinai)

Mokėjimo informacĳa

Pasirinkta mokėjimo valiuta euras JAV doleris

Didžiosios Britanĳos svaras Lenkĳos zlotas

Banko sąskaitos savininkas

Banko pavadinimas

Sort Code / BIC

Banko sąskaitos numeris
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SWIFT no. / Sort Code / BIC



Keičiama valiutos suma (skaitmenine forma)

Įsitikinkite, kad nurodyta valiutos suma įrašyta atitinkamame langelyje. Pavyzdžiui, jei turite
keturis senus šimto dolerių banknotus, įrašykite sumą 400 skaitmenine forma stulpelyje
"seni" ir laukelyje "JAV doleris". Jei norite iškeisti pažeistus banknotus ( EUR, USD, CHF,
GBP ), atsiųskite jų nuotraukas el. pašto adresu office@old-cash.com ir nurodykite jų
pažeidimo priežastį. Mūsų komanda patvirtins jų pirkimo galimybę bei atsakymo pranešime
pateiks Jums įvertinimą. Jei turite svetainėje neišvardytų banknotų, laukelyje "KITOS
VALIUTOS" nurodykite valiutos pavadinimą, sumą skaitmenine forma bei vertę, kurią
gavote po įvertinimo el. paštu.

Pareiškimas

Patvirtinu, kad perskaičiau sandorio taisyklių ir sąlygų turinį, kuris pateiktas svetainėje
www.old-cash.com ir sutinku su jų turiniu.

Data Parašas

esančių apyvartoje išimtų iš apyvartos pažeistų

JAV dolerių USD

Australĳos dolerių AUD

Austrĳos šilingų ATS

Belgĳos frankų BEF
Didžiosios Britanĳos
svarų GBP

Kanados dolerių CAD

Danĳos kronų DKK

Vokietĳos markių DEM

Olandĳos guldenų NLG

Estĳos kronų EEK

eurų EUR

Vengrĳos forintų HUF

Islandĳos kronų ISK

Latvĳos latų LVL

Lietuvos litų LTL

Liuksemburgo frankų LUF

Norvegĳos kronų NOK

Švedĳos kronų SEK

Šveicarĳos frankų CHF

Kitos valiutos
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