
 

 
Side 1 / 2 

 
 

CVR-nr.:                         33 04 46 66 
 

Hvidovre  +45 27 3670 01  
Århus +45 31 3670 01 

E-mail  info@vitusguld.dk 

 

i|àâá ZâÄw TÑá 
 

 

Handelsvilkår i forbindelse med salg af guld og sølv til Vitus Guld. 
 
Kære Kunde 
 
Tak fordi du vil handle med os.  
 
Du bedes udfylde side 2 (Kundeoplysninger) og vedlægge siden, når du sender eller indleverer dit guld og 
sølv til os. 
Det er frivilligt at udfylde side 3. 
Dette er nødvendig information, for at kunne gennemføre handlen iht. Loven.   
 
Med din underskrift accepterer du, at vi foretager en analyse af dit guld og sølv for at konstatere 
renheden (Karaten/Finheden) til brug ved tilbudsgivning.  
Vi er nødt til at lave mindre ridser i guldet for at komme ind under belægningen i tilfælde af at det skulle 
være belagt. Ydermere skriver du under på at guldet sælges frit og ubehæftet til Vitus Guld, samt at 
sælgeren er den person, hvis navn købet foretages i. Sten osv. bliver taget ud ved testningen, eller du kan 
selv tage dem ud hjemmefra. Du skal desuden vedlægge kopi af dit pas el. kørekort samt sygesikring. 
 
Når du sender dit guld til Vitus Guld, anbefaler vi at du sender pakken i en boblekuvert eller i en kasse, 
som rekommanderet eller som værdipost via Post Danmark. 
For din egen sikkerheds skyld, anbefaler vi, at du beder Post Danmark om at sætte forseglingstape på, så 
det er muligt at se, hvis kassen har været åbnet.  
 
Når vi har modtaget dit guld og sølv, samt side 2 med kundeoplysningerne, kontakter vi dig indenfor 2 
arbejdsdage med et tilbud på dit guld og sølv.  
 
Vælger du at acceptere vores tilbud, overfører vi pengene til din bankkonto indenfor 1-2 bankdage. 
Derefter modtager du et afregningsbilag på mail eller med brev så du specificeret kan se hvor mange 
gram dit guld & sølv vejede samt totalbeløbet.  
 
Takker du nej til tilbuddet, sender vi selvfølgelig dit guld tilbage til dig mod forudbetaling på 250 kr. for 
analyse ekskl. Forsendelse.  
 
OBS. Vi køber kun sølv, der er stemplet (3 tårne – 830 – 835 – 925 – eller sterling). Stålbladet på knive 
skal være fjernet, og hulrummet i skaftet skal være renset for fyld da vi kun køber sølvet ellers har vi en 
reduceret gram pris på knivene som hedder 5 gram for små knive og 10 gram for store. Priser kan ses på 
vores hjemmeside. 
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Kundeoplysninger til Vitus Guld.  
Kære Kunde: 
Du bedes venligst udfylde og vedlægge nedenstående information iht. Loven, for at Vitus Guld kan 
gennemføre handlen.  OBS: Du bedes udfylde med BLOKBOGSTAVER. 
 

Fulde navn:   

CPR-nummer: (kun 6 cifre)  

Adresse:  

Postnummer & by:  

Tlf.:  

E-mail-adresse:   

Du bedes udfylde en af de tre nedenstående legitimations typer 

(Sæt X) Legitimationstype Kort nr. Udstedelsesdato 

 Pas   

 Kørekort   

 Id-kort (Danske pengeinstitutter)   

 
 
Hvor har du fundet/Set Vitus Guld? ______________________________ 
 
 

Banknavn:  

Reg.nr.:   

Konto nr.:  

 
 
 
Underskrift:        Dato: 
(Tro og love erklæring: Med din underskrift bekræfter du at dit guld og sølv er solgt til Vitus Guld frit og ubehæftet og at guldet 
omsmeltes, ved godkendt tilbud, til genanvendelse i industrien eller genbrugt som smykke) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi ser frem til at handle med dig og give dig Danmarks bedste tilbud. 
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Modtager adresse: 
Når du sender til os, er det frivilligt for dig, at sende til enten vores Århus afdeling eller vores Hvidovre 
afdeling, se nedenstående adresser: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen. 
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Beskrivelse af forsendelse (frivilligt)  
 

Antal Beskrivelse af det medsendte guld og sølv Egen afvejning i gram 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Vitus Århus 
Runetoften 14 
8210 Århus V 
Tlf. 31 36 7001 

Vitus Hvidovre 
Søvangsvej 1-5 
2650 Hvidovre 
Tlf. 27 36 7001 


