
 
 

 

Újévi Akció 
1. Az akció leírása 

 

1.1. 2.500.000 HUF/BTC árfolyam és 40.000 BTH/BTC árfolyam szorzó 
biztosítható azoknak, 

■ akik december 29. és 31. között megnyomják a “részletfizetés 
indítása” gombot és 2021. február 2-ig befizetik az első részletet 

■ akik 50% kezdőrészlettel, 1.250.000 HUF-al indulnak és ezt be 
is fizetik 2021. január 19-ig 

■ akik december 29. előtt elindították a részletfizetésüket, és az 
akció ideje alatt 2021. február 2-ig befizetik az első részletet. 
 

■ akik december 31-ig felhasználtak vouchert, azok 2021. február 
2.-ig indíthatnak 1 BTC-s vagy 0,5 BTC-s részletfizetést, az első 
részlet befizetésével.  

1.2. 3.000.000 HUF/BTC árfolyam és 40.000 BTH/BTC árfolyam szorzó 
biztosítható azoknak, akik 10% kezdőrészlettel indulnak 2021. január 
1-je után, és 2021. január 19.-ig befizetik a 10%-ot, 300.000 HUF-ot. 

1.3. 3.500.000 HUF/BTC árfolyam és 40.000 BTH/BTC árfolyam szorzó 
biztosítható azoknak,  

■ akik január 31-ig megnyomták a gombot, és 2021. február 28-ig 
befizetik a kezdőrészletet. 

1.4. 0,5 BTC-s részlet indításakor 3.500.000 HUF/BTC árfolyam és 30.000 
BTH/BTC árfolyam szorzó biztosítható azoknak,  

■ akik 2021. január 20. és 2021. február 2. között indítanak 0,5 
BTC-s részletfizetést, és 2021. február 28-ig befizetik a 
kezdőrészletet. 
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2. Az akcióban résztvevő tagok  
 
2.1. Az akció azoknak az 1 BTC-s és 0,5 BTC-s részletfizetést indító 

tagoknak szól, 
 

■ akik korábban nem indítottak részletfizetést 
■ akiknek nincsen kifizetett 1 BTC értékű BTH vásárlásuk a 

rendszerben 

2.2. Lehetőséget adunk azoknak a tagoknak is, akik korábban már 
megnyomták a részletfizetés gombot, de valamilyen okból kifolyólag 
nem indították el a részletek fizetését. 

 
2.3. Lehetőséget adunk azoknak a tagoknak is, akik 2020. december 31-ig 

felhasználtak vouchert. 

3. Az akció érvényessége 
 
Az Újévi Akció 2020. december 29-én UTC 00:00-tól, 2021. február 2-án UTC 
23:59-ig érvényes, amennyiben a fenti időszakon belül az első részlet 
befizetésre kerül. 

 

4. Kiegészítő információk 
 

4.1. Azok a tagoknak, akik nem nyomják meg december 31-ig a gombot, 
azoknak később már nem biztosítható a 2.500.000 HUF/BTC árfolyam, 
hacsak nem fizetik be 2021. január 19-ig az 50%-át. 
 

4.2. Azok a tagoknak, akik nem nyomják meg február 2-ig a gombot és 
2021. február 28-ig nem fizetik be az első részletet, azoknak később 
már nem biztosítható a 3.500.000 HUF/BTC árfolyam, előleg nélküli 
részletfizetés. 

 
Ez a szabályzat 2 (két) oldalból és 4 (négy) pontból áll. 
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