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Frågor och svar 
 

När kommer jag att kunna köpa Lions jubileumsmynt? 
Mynten går att köpa från och med den 18 januari 2017 till och med december 2017 (eller tills de är slutsålda, 
vilketdera kommer först). 
 

Hur många mynt kommer att tillverkas? 
United States Mint kommer att tillverka upp till 400 000 exemplar av Lions jubileumsmynt. Även om de säljer 
slut snabbt kommer inga ytterligare mynt att tillverkas.  
 

Hur köper jag mynten? 
Mynten kommer att kunna köpas från avdelningen för klubbrekvisita eller United States Mint från och med 
den första försäljningsdagen. Det går inte att reservera mynt i förväg, de kommer att säljas enligt först till 
kvarn-principen 
 

Hur mycket kommer mynten att kosta? 
Ocirkulerade mynt kommer att kosta USD 51,95 och mynt i proofkvalitet kommer att kosta USD 52,95. Kom 
ihåg att fraktkostnader samt eventuella tullavgifter och skatter tillkommer.  
 

Kan jag köpa mer än ett mynt? 
Du kan köpa så många mynt du vill, förutsatt att det finns tillräckligt med mynt i lager. I vissa fall kan klubbar, 
distrikt och länder besluta sig för att köpa en större mängd och distribuera mynten lokalt. Om du beställer 
mynten direkt från U.S. Mint kan du beställa ett begränsat antal om 100 mynt per gång när du betalar med 
kort. 
 

Kan jag hämta ut min beställning i Chicago, under den internationella kongressen 2017?  
Ja, du kan beställa nu och hämta ut din beställning vid den internationella kongressen. Beställningar som 
kommer att hämtas ut vid kongressen måste beställas via lcistore.org senast den 19 april 2017. Ange ”Chicago 
Convention Pick Up” i fältet för noteringar. Fraktkostnaderna kommer att dras av från din beställning när den 
handläggs och en expeditionsavgift om USD 4,95 kommer att åläggas varje beställning. Avdelningen för 
klubbrekvisita kommer att ha din beställning paketerad och klar att hämta ut i butiken i kongresshallen. 
Vänligen ta med en kopia av din beställningsbekräftelse samt en ID handling när du hämtar ut din beställning. 

 
Kan ni tillhandahålla specifik information om myntet?  
Lions Clubs jubileumsmynt är ett 1-dollarsmynt som går att betala med. Varje mynt består av 90 % silver och 
10 % koppar. Myntet väger 25,730 gram och är 3,81 cm i diameter med en räfflad kant. 
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Vilken slags ytbehandling erbjuds? 
Du kan välja mellan ocirkulerad eller proofkvalitet. Ocirkulerade mynt är extra behandlade och placeras i 
myntpressen för hand, ytan är mjuk och matt. Dessa mynt tillverkas på samma sätt som mynt i omlopp (vilka 
används som pengar varje dag), men genom en särskild process som skapar en utmärkt yta. Ett mynt i proof-
kvalitet behandlas med högsta kvalitet och särskiljs av en spegelliknande bakgrund och en frostad förgrund. 
 

Kommer Lions Clubs International att tjäna pengar på försäljningen av jubileumsmynten? 
Man har godkänt att USD 10 av varje mynt som säljs ska gå till Lions Clubs International Foundation, till ett 
högsta belopp om USD 4 miljoner om alla 400 000 mynt säljs.  
 

Till vilka länder levererar United States Mint? 
United States Mint levererar till följande länder och områden. Lionmedlemmar i andra länder kan beställa 
mynt via avdelningen för klubbrekvisita. 

 

Hur lång är leveranstiden?  
Både avdelningen för klubbrekvisita och U.S. Mint har ett lager av Lions jubileumsmynt. De flesta beställningar 
kommer att skickas inom några dagar efter beställningen, förseningar kan dock uppstå om efterfrågan är 
oväntat stor. Mynt som beställs från avdelningen för klubbrekvisita kommer att levereras inom fem till tio 
arbetsdagar beroende på var du bor. U.S Mint har flera fraktalternativ, från nästa arbetsdag till en eller två 
veckor.  

Amerikanska Samoa Argentina Australien 

Österrike Bahamas Belgien 

Bermuda Brittiska Jungfruöarna Kanada 

Cayman öarna/Brittiska Västindien Chile Kina 

Cypern Tjeckien Danmark 

Egypten Finland Frankrike 

Tyskland Storbritannien, norra Irland Grekland 

Hongkong Ungern Island 

Indien Irland Israel 

Italien Jamaica Japan 

Kuwait Liechtenstein Luxemburg 

Malta Mexiko Nederländska Antillerna 

Nederländerna/Holland Nya Zeeland Norge 

Panama Filippinerna Portugal 

Qatar Sydkorea San Marino 

Ryssland Saudiarabien Singapore 

Sydafrika Spanien Sverige 

Schweiz Taiwan Thailand 

Turkiet Förenade Arabemiraten  

https://catalog.usmint.gov/customer-service/shipping.html
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Vad kostar frakten? 
Avdelningen för klubbrekvisita har speciella fraktpriser för beställningar som enbart innehåller jubileumsmynt. 
Fraktpriset baseras på antalet mynt som beställs och genererar ingen vinst för butiken för klubbrekvisita. Trots 
att man har gjort allt för att hålla fraktkostnaderna så låga som möjligt så har US Mint möjlighet att erbjuda 
lägre priser eftersom de har tillgång till volymrabatter.  

https://www2.lionsclubs.org/t-shipping.aspx

