
Wyślĳ wypełniony lub wydrukowany formularz wymiany wraz z banknotami na następujący
adres:

Exchange Office old-cash
KANTOR DUKAT - GALERIA GROCHOW
Kobielska 23 (parter)
04-359 Warsaw,
Poland

Wypełnĳ czytelnie drukowanymi literami wszystkie części formularza podając dane osobowe
i dane dotyczące płatności na rachunek bankowy. Pamiętaj aby wybrać właściwą walutę
wypłaty środków. Dane osobowe muszą pokrywać się z właścicielem rachunku bankowego.
Następnie wpisz kwotę waluty do wymiany w odpowiedniej rubryce. Na końcu formularza
złóż czytelny podpis oraz datę. Postaraj się wysłać banknoty wraz z formularzem wymiany
możliwie szybko, najlepiej następnego dnia roboczego.

Dane osobowe

Pan/Pani

Imię i Nazwisko

Adres

Kod pocztowy

Miasto/Poczta

Kraj

E-mail

Numer telefonu (opcjonalnie)

Szczegóły płatności

Wybrana waluta płatności: euro dolar amerykański

funt brytyjski polski złoty

Właściciel rachunku bankowego

Nazwa banku

Sort Code / BIC

Numer rachunku bankowego
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SWIFT no. / Sort Code / BIC



Kwota w walucie (cyfrowo) przeznaczona do wymiany

Upewnĳ się że wpisana kwota jest zgodna i ilością wysyłanych banknotów i została wpisana
w odpowiedniej rubryce. Przykładowo jeśli posiadasz cztery stare banknoty stu dolarowe w
kolumnie "stare" i w pozycji "dolar amerykański" wpisz cyfrowo kwotę 400. Jeśli chcesz
wymienić uszkodzone banknoty USD GBP EUR lub CHF przed wysyłką pocztą lub kurierem
wyślĳ na adres office@old-cash.com ich zdjęcia, aby otrzymać potwierdzenie możliwości
ich sprzedaży. Jeśli wysyłasz walutę nie wymienioną na liście poniżej podaj w pozycji inne
waluty jej nazwę oraz cyfrowo kwotę.

Oświadczenie

Potwierdzam przeczytanie treści regulaminu i warunków transakcji znajdujących się na
stronie www.old-cash.com oraz akceptuje ich treść.

Data Podpis

obiegowe wycofane z obiegu uszkodzone

dolary amerykańskie USD

dolary australĳskie AUD

szylingi austriackie ATS

franki belgĳskie BEF

funty brytyjskie GBP

dolary kanadyjskie CAD

korony duńskie DKK

marki niemieckie DEM

guldeny holenderskie NLG

korony estońskie EEK

euro EUR

forinty węgierskie HUF

korony islandzkie ISK

łaty łotewskie LVL

lity litewskie LTL

franki luksemburskie LUF

korony norweskie NOK

korony szwedzkie SEK

franki szwajcarskie CHF

Inne waluty
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