
 

 
Black Friday akció 

2020. November 27-én UTC 05:00-tól 2020. december 02-én UTC 23:59-ig érvényes 
 

 
1.A Ha az ügyfélnek nincs BTH vásárlása 

 
a.) Új befizetés esetén 1 BTC értékben vásárolhat BTH-t - 2.500.000 HUF/BTC árfolyamon  
b.) A BTC tárcájában lévő összegből bármilyen kis összegű BTH vásárlásnál 90.000-es 

szorzóval kap HARD-ot a BTH mellé (ez megfelel 5 625 000 HUF/BTC-os árfolyamnak). 
Annak a biztosítására, hogy csak a már bent lévő BTC-t lehessen felhasználni, az akció 
végéig Forint/Euró/egyéb FIAT befizetést nem fogadunk el a BTC tárcába, azokat csak 
az akció után fogjuk jóváírni. 

c.) Indítható 1 BTC-s részletfizetés kezdő BTH vásárlás (0,05) nélkül, 2.500.000 HUF/BTC 
árfolyamon (BTC/BTH árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz))  
– ez a lehetőség általánosan csak a mentorok számára elérhető (500-as mentori szint 
felett, azonban a Black Friday akció ideje alatt kivételesen minden tag számára elérhető. 
Az akció leteltével nem mentorok nem vehetik igénybe.  
 
Ez a részletfizetés bármikor előtörleszthető részben vagy egészben 1 BTC-re 2.500.000 
HUF/BTC árfolyamon BTC/BTH árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz)) 
 
Figyelem! Az akció a 0,5 BTC-s részletfizetésre nem vonatkozik! 
0,5 BTC-s részletfizetést 3.500.000 HUF/BTC árfolyamon indíthat, semmilyen 
kedvezmény nincs rá. (BTC/BTH árfolyam: 30.000 (1000 BTH + 29000 HARD bónusz))  
A december 2-ától indított 0,5 BTC-s részletfizetés 4.000.000 HUF/BTC árfolyamon 
számítandó. 

d.) Voucher igénybevételével min. 0,1 BTC értékben vásárolhat BTH-t.  
  

e.) A Voucherrel történő vásárlás 2020. december 15. (23:59 óráig) kiegészíthető 2.500.000 
HUF/BTC árfolyamon (BTC/BTH árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz)) 
 
 
 

1.B Ha az ügyfélnek már van BTH vásárlása 
 

a.) Új befizetéssel kiegészítheti 1 BTC értékűre 2.500.000 HUF/BTC árfolyamon 
b.) A BTC tárcájában lévő összegből bármilyen kis összegű BTH vásárlásnál 90.000-es 

szorzóval kap HARD-ot a BTH mellé (ez megfelel 5 625 000 HUF/BTC-os árfolyamnak). 
Annak a biztosítására, hogy csak a már bent lévő BTC-t lehessen felhasználni, az akció 
végéig Forint/Euró/egyéb FIAT befizetést nem fogadunk el a BTC tárcába, azokat csak 
az akció után fogjuk jóváírni. 

c.) Indíthat 1 BTC-s részletfizetést előleg nélkül, 2.500.000 HUF/BTC árfolyamon (BTC/BTH 
árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz))  
Ez a részletfizetés bármikor előtörleszthető részben vagy egészben 1 BTC-re 2.500.000 
HUF/BTC árfolyamon BTC/BTH árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz)) 
 

- A  40.000 BTC/BTH árfolyam a korábbi vásárlásokra abban az esetben érvényes, 
ha az akció ideje alatt az ügyfél a fennálló részletfizetésével együtt elérte az 1 
BTC összegű vásárlást  

- Az akció a 0,5 BTC-s részletfizetésre nem vonatkozik! 
- 0,5 BTC-s részletfizetést 3.500.000 HUF/BTC árfolyamon indíthat, semmilyen 

kedvezmény nincs rá. (BTC/BTH árfolyam: 30.000 (1000 BTH + 29000 HARD 
bónusz))  



 

- A december 2-ától indított 0,5 BTC-s részletfizetés 4.000.000 HUF/BTC 
árfolyamon számítandó. 

d.) Voucher igénybevételével min. 0,1 BTC értékben vásárolhat BTH-t.  
 

e.) A Voucherrel történő vásárlás 2020. december 15. (23:59 óráig) kiegészíthető 2.500.000 
HUF/BTC árfolyamon BTC/BTH árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz)) 
 
 
 

2. Ha az ügyfél 0,5 BTC-s részletfizető 
 

a.) Új befizetéssel kifizetheti a teljes összeget kiegészítve 1 BTC összegre 2.500.000 
HUF/BTC árfolyamon (BTC/BTH árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz)) 

b.) A BTC tárcájában lévő összegből bármilyen kis összegű BTH vásárlásnál 90.000-es 
szorzóval kap HARD-ot a BTH mellé (ez megfelel 5 625 000 HUF/BTC-os árfolyamnak). 
Annak a biztosítására, hogy csak a már bent lévő BTC-t lehessen felhasználni, az akció 
végéig Forint/Euró/egyéb FIAT befizetést nem fogadunk el a BTC tárcába, azokat csak 
az akció után fogjuk jóváírni. 

c.) Átválthatja a 0,5 BTC-s részletfizetését kezdő részlet nélkül 1 BTC-sre, amennyiben a 
november havi részlete ki van fizetve, 2.500.000 HUF/BTC árfolyamon (BTC/BTH 
árfolyam: 40.000 (1000 BTH + 39000 HARD bónusz)) 

d.) Voucher igénybevételével min. 0,1 BTC értékben vásárolhat BTH-t a 0,5 BTC-s 
részletfizetése mellett. 2.500.000 HUF/BTC árfolyamon (BTC/BTH árfolyam: 40.000 
(1000 BTH + 39000 HARD bónusz)) 

e.) A Voucherrel történő vásárlás 2020. december 15. (UTC 23:59 óráig) kiegészíthető 
részben 1 BTC-re 2.500.000 HUF/BTC árfolyamon. A részletfizetési konstrukció továbbra 
is a 0,5 BTC-s marad. Ebben az esetben a korábbi vásárlásaira és a 0,5 BTC-s 
részletfizetésére továbbra is a 30.000-es BTC/BTH árfolyam (1000 BTH + 29000 HARD 
bónusz)) vonatkozik, az akció során vásárolt BTH-kra a 2.500.000 HUF/BTC árfolyam 
mellett a 40.000-es BTC/BTH árfolyam alkalmazandó. (1000 BTH + 39000 HARD bónusz)  

f.) A Voucherrel történő vásárlás 2020. december 15. (UTC 23:59 óráig) kiegészíthető 
teljesen 1 BTC-re. Ebben az esetben a részletfizetés 0,5 BTC-sről átalakul 1 BTC-sre, és a 
teljes összegre, beleértve a korábbiakat is a 40000-es BTH/BTC árfolyam érvényesül. 

g.) Továbbra is fennáll, hogy amennyiben az ügyfél a kiegészítések mellett a részletfizetést 
részleteit is maradéktalanul kifizeti, a teljes összegre alkalmazandó a 40000 BTH/BTC 
árfolyam a teljes futamidőre.  
 

 
3. Ha az ügyfél 1 BTC-s részletfizető vagy 1 BTC-s vásárló 
 

CoverNote CovercasH-re váltásakor annyi HARD-ot kap ajándékba, amennyi CN-t átvált. 
Legalább 0,1 BTC értékű 5%-os átváltási költség kifizetése esetén jár. 
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