TÁJÉKOZTATÓ A DRÁGAKŐ HATÁROZÁS
MENETÉRŐL ÉS ÁRAIRÓL
Az Ön által hozott követ műszeresen megvizsgáljuk. A vizsgálat eredményét szóban
vagy írásban közöljük. Egyszerűbb köveknél, az előre megbeszélt időpontban történő
vizsgálat ideje kb. 15 perc. Ennél tovább tart, ha a kő foglalatban van. A szakértőnek
joga van a vizsgálatot megtagadni, ha a kő olyan mértékben szennyezett, hogy az
nagyban akadályozza a kő meghatározását. Ebben az esetben az Ön kérésére
ultrahanggal megtisztítjuk a követ, külön díjazás ellenében. Repedt és arra érzékeny
köveknél a tisztítás veszélyekkel járhat, ezért azt az Ön felelősségére végezzük. Nem
tisztítunk ultrahanggal opált, elefántcsontot, fóliázott, festett és bevonatos köveket. Az
egyszerű meghatározás során megmérjük a csiszolt drágakő fénytörésmutatóját
reflektométerrel, amely 1,3-2.9 közötti tartományban digitálisan jelzett értéket ad, így
megbízhatóan használható akár moissanit, vagy egyéb gyémántutánzat esetében is. A
vizsgálat során mikroszkópban megnézzük az egyszerűbb zárványokat, problémás
esetekben polariszkóppal és UV fénnyel történő vizsgálatra is sor kerül. A drágakő
mikroszkóp elsősorban befoglalatlan kövek vizsgálatára alkalmas, így a nagy méretű
gyűrűkben, testes és súlyos ékszerekben zárványtani vizsgálatot nem tudunk végezni.
Ha a vizsgálatot szóban kérte, úgy közöljük Önnel, hogy mi a meghatározott drágakő,
vagy szintézis, vagy műtermék, vagy utánzat. A vizsgálat díja független a kő értékétől,
tehát egy 100.- Ft-os és egy 1 millió Ft-os kő vizsgálata is ugyan annyiba kerül. 50%
felárat kérünk az alapdíjra, ha a kő a mérést megnehezítő módon van befoglalva, vagy
olyan ritka kategória, amely meghatározása meghaladja a 15 percet. Ha a követ nem
sikerül meghatározni, ezt Önnel közöljük, ebben az esetben természetesen nem kell
fizetnie. A meghatározás díja nem tartalmazza a kő tömegének (súlyának) és
méreteinek megállapítását, valamint nem terjed ki a csiszolás minőségének
vizsgálatára. Ezt egy Önnek kedvező műszeres vizsgálat után az értékbecslés keretében
kérheti.

Árak: 2014. január 1-töl
-Drágakő határozás kövenként, szóban
-Szakértői bizonítvány (certifikát)
-Értékbecslés a kő értékének 1%-a, de min.
-Ultrahangos tisztítás darabonként

6.000.- Ft+ÁFA
6.000.- Ft+ÁFA
2.500.- Ft+ÁFA
2.000.- Ft+ÁFA

A vizsgálat feltételeit megismertem és azokat elfogadom.
A vizsgálatot végzi:
Pálinkás László
igazságügyi drágakő szakértő
telefon:33-12-576 vagy 269-4040

Kőország Kft. 1051 Budapest, Arany J. u. 16.
Tel./fax:33-12-576, tel.: 269-4040, e-mail: koorszag@koorszag.hu
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