Újévi Akció
1. Az akció leírása
1.1.

2.500.000 HUF/BTC árfolyam és 40.000 BTH/BTC árfolyam szorzó
biztosítható azoknak az 1 BTC-re való kiegészítést részletekben
megfizetőknek (a továbbiakban 1 BTC-s részletfizetők),
■ akik december 29. előtt nyomták meg a “részletfizetés indítása”
gombot (akár levélből, akár a Pénztárcájukban), de valamilyen oknál
fogva nem indították el a részletek fizetését,
■ akik december 29. és 31. között megnyomták a “részletfizetés
indítása” gombot,
■ akik december 31-ig felhasználtak vouchert,
és akik 2021. február 2-ig befizetik az első induló összeget.

1.2.

2.500.000 HUF/BTC árfolyam és 30.000 BTH/BTC árfolyamszorzó
biztosítható azoknak a 0,5 BTC-s részletfizetést indítóknak,
■ akik december 29. előtt nyomták meg a “részletfizetés indítása”
gombot, de valamilyen oknál fogva nem indították el a részletek
fizetését,
■ akik december 29. és 31. között megnyomták a “részletfizetés
indítása” gombot,
■ akik december 31-ig felhasználtak vouchert,
és akik 2021. február 2-ig befizetik az első induló összeget.

1.3.

3.500.000 HUF/BTC árfolyam és 40.000 BTH/BTC árfolyam szorzó
biztosítható azoknak az 1 BTC-s részletfizetőknek,
■ akik 2021. február 2-ig felhasználnak vouchert,
■ akik február 2-ig megnyomják a “részletfizetés indítása” gombot,
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és akik 2021. február 28-ig befizetik az első induló összeget.
1.4.

3.500.000 HUF/BTC árfolyam és 30.000 BTH/BTC árfolyamszorzó
biztosítható azoknak a 0,5 BTC-s részletfizetést indítóknak,
■ akik 2021. február 2-ig felhasználnak vouchert,
■ akik február 2-ig megnyomják a “részletfizetés indítása” gombot,
és akik 2021. február 28-ig befizetik az első induló összeget.

2. Az első induló összeg elszámolása és
mértéke
2.1.

Az induló összeg szintén az Újévi Akcióban meghirdetett kedvezményes
árfolyamon és kedvezményes árfolyam szorzóval kerül elszámolásra BTH
vásárlásként és nem képezi a szerződéses összeg részét.

2.2.

Az induló összeg mértéke 0,5 BTC-s részletfizetésnél:
■ 2.500.000 HUF/BTC árfolyam esetén minimum 25.000 HUF,
■ 3.500.000 HUF/BTC árfolyam esetén minimum 35.000 HUF.

2.3.

Az induló összeg mértéke 1 BTC-re való kiegészítés esetén minimum a
kiegészítendő összeg 1/51-ed része.

3. A havi törlesztőrészlet összege
3.1.

0,5 BTC-s részletfizetés esetén a szerződéses összeg 1/50-ed része, azaz
■ 2.500.000 HUF/BTC akciós árfolyamnál 25.000 HUF/hó,
■ 3.500.000 HUF/BTC akciós árfolyamnál 35.000 HUF/hó.

3.2.

1 BTC-s részletfizetés esetén a havi törlesztő összegek kiszámítása a
alábbiak szerint történik:
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■ 1 BTC-ből kivonjuk az induló összeget és az esetleges korábbi BTH
vásárlásokat BTC-ben számolva, majd az eredményt átváltjuk HUF-ra
és elosztjuk 50 hónappal. Havi részlet=(1 BTC - induló összeg korábbi BTH vásárlások összege)/50

4. Az akcióban résztvevő tagok
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

Lehetőséget adunk azoknak a tagoknak is, akik 2020.december 31-ig
felhasználtak, illetve akik 2021. február 2-ig felhasználnak vouchert.

5. Az akció érvényessége
Az Újévi Akció 2021. január 20-án UTC 00:00-tól, 2021. február 2-án UTC 23:59-ig
érvényes, amennyiben a fenti időszakon belül az első induló összeg befizetésre
kerül.

6. Kiegészítő információk
6.1.

6.2.

Azok a tagoknak, akik nem nyomják meg február 2-ig a gombot és 2021.
február 28-ig nem fizetik be az első havi részletet, azoknak később már nem
biztosítható a 3.500.000 HUF/BTC árfolyam.
A 3.1-es pontban részletezett első induló összeg a szükséges minimális
összeget jelenti. Aki ennél magasabb induló összeget fizet, annál arányosan
több BTH kerül elszámolásra és az 1 BTC-s részletfizetés havi törlesztő
összege annak megfelelően alacsonyabb lesz.
Ez a szabályzat 3 (három) oldalból és 6 (hat) pontból áll.
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