Tavaszváró Akció
1. Az Akció leírása
1.1.

A Tavaszváró Akció a 0,5 BTC és 1 BTC értékű részletfizetés indítását
ösztönzi.

1.2.

A 0,5 BTC és 1 BTC értékű Részletfizetés kedvezményes árfolyamai
(szerződéses összege) fokozatosan emelkednek és legkésőbb 2021. március
17-re elérik a piaci BTC árfolyamot.

1.3.

Naponta az adott csoport árfolyama annyiszor 100.000 forinttal növekszik,
ahány befizetett részletfizetés történt az előző napon, de minimum 100.000
forinttal.

1.4.

A szerződéses összegek így 50.000 Ft-al emelkednek naponta minden új,
elindított részletfizetés után, de minimum 50.000 forinttal.

1.5.

A havi részlet összege 1000 Ft-al növekszik naponta minden új, elindított
részletfizetés után, de minimum 1000 forinttal.

1.6.

Az emelt, szerződéses összegek és havi részletek minden nap UTC
21:00-órától érvényesek.

1.7.

Ha az első napon részletfizetést indít valaki az adott csoportban, akkor a
következő napon már emelkedik az árfolyam és emelkednek az összegek, így
látható lesz a következő napi árfolyam az arra jogosultak számára a
pénztárcában.

1.8.

Az induló összeg befizetésekor mindig a beérkezés ideje számít. Ha az induló
összeg késve érkezik be, akkor mindig a beérkezés napján érvényes árfolyam
szerint lesz elszámolva, és a beérkezés napján érvényes részletfizetési
összeg lesz meghatározva.

1.9.

Ha elérné az adott napon a napi, kedvezményes BTC/BTH árfolyam az
aznapi érvényes BTC árfolyamot, akkor az előző napi BTC/BTH árfolyam
marad érvényben.
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2. 0,5 BTC értékű Részletfizetést indító tagoknak
2.1.

Az alábbi adatok a 2021. február 3-án, a Tavaszváró Akció indulásakor
érvényes árfolyamokat tartalmazzák. Az Akció alatt változó, tárgynapon
érvényes árfolyamokat, a pénztárcában tudják a tagok nyomon követni.

2.2.

Három csoportot különböztetünk meg, melyek elsősorban az akció induló
árfolyamában térnek el egymástól. Az egyes árfolyamokhoz, eltérő induló
összegek és eltérő havi összegében tartoznak.

2.3.

Az induló összegek nem, csak a szerződéses összegek és a havi részletek
változnak.
■

A három csoport a következő:

➢ 5 milliós árfolyamról induló ( 2,5 millió) : induló összeg 50.000 Ft
➢ 4 milliós árfolyamról induló ( 2,0 millió) : induló összeg 300.000 Ft
➢ 3 milliós árfolyamról induló ( 1,5 millió) : induló összeg 1.250.000 Ft
ahol a 3. csoportban beszámítjuk az eddigi befizetéseket:
➢ ha az 0,5 BTC értéknél kevesebb az induló összeggel, akkor a 0,5
BTC értékű Részletfizetés vonatkozik rá a 3. pont alapján;
➢ ha egyenlő 0,5 BTC értékkel, vagy meghaladja azt a tag eddigi
befizetése az induló összeg befizetésével együtt, akkor az 1 BTC
értékű Részletfizetés vonatkozik a fennmaradó összegre (ld. 3.pont).

0,5 BTC értékű
Részletfizetés
indítása az Akció
alatt, 30.000-es
BTH/BTC árfolyam
szorzóval

Szerződéses
összeg 02.03-án
induló akciós
árfolyamon
(naponta növekszik)

Induló összeg,
amiből BTH
keletkezik
(szerződéses
összegen felül)

Havi részlet
összege (naponta
növekszik)
(x50 hónap)

1.

2.500.000

50.000

50.000

2.

2.000.000

300.000

40.000

3.

1.500.000

1.250.000

30.000
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3. 1 BTC értékű Részletfizetést indító tagoknak
3.1.

Az adatok a 2021.február 3-án, a Tavaszváró Akció indulásakor érvényes
árfolyamokat tartalmazzák. Az Akció alatt változó, tárgynapon érvényes
árfolyamokat, a pénztárcában tudják a tagok nyomon követni.

3.2.

Az 1 BTC értékű Részletfizetésnél, aki az eddigi befizetéseivel és az induló
összeggel eléri, vagy meghaladja a 0,5 BTC értéket (50%-os induló összeg),
az a pénztárcában naponta frissülő táblázat alapján tudja elindítani, az 1 BTC
értékű Részletfizetést.

1 BTC értékű
Részletfizetés
indítása az Akció
alatt, 40.000-es
BTH/BTC árfolyam
szorzóval,
amennyiben volt
min. már 250.000
HUF-nak megfelelő
BTH vásárlás

Szerződéses
összeg 02.03-án
induló akciós
árfolyamon
(naponta növekszik)

Induló összeg,
amiből BTH
keletkezik
(szerződéses
összegen felül)

Havi részlet
összege (a
szabályzat
kiadásának napján
érvényes(naponta
növekszik)
(x50 hónap)

3.000.000 Ft

min. 1.250.000 Ft

30.000 Ft

4. Az Akció érvényessége
Az Akció 2021. február 3-án UTC 00:00-tól, 2021. március 16-án UTC 23:59-ig
érvényes, amennyiben a fenti időszakon belül az induló összeg befizetésre kerül.
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5. Kiegészítő információk
5.1.

Példák 0,5 BTC-s Részletfizetés indításához:

Ha egy adott napon pl. 4 db. 2.500.000 Ft-os, 3 db. 2.000.000 Ft-os és 2 db.
1.500.000 Ft-os összegű szerződés indul el, akkor a következő napon
Az árfolyam a következőképpen alakul:
○
○
○

a 2.500.000 Ft-os 4x50.000-el emelkedik, azaz 2.700.000 Ft lesz
a 2.000.000 Ft-os 3x50.000-el emelkedik, azaz 2.150.000 Ft lesz
az 1.500.000 Ft-os 2x50.000-el emelkedik, azaz 1.600.000 Ft lesz

Az aktuális havi részlet a következőképpen alakul:
○
○
○
5.2.

az 50.000 Ft/hó részlet 4x1000-el emelkedik azaz 54.000 Ft lesz
az 40.000 Ft/hó részlet 3x1000-el emelkedik azaz 43.000 Ft lesz
az 30.000 Ft/hó részlet 2x1000-el emelkedik azaz 32.000 Ft lesz
Példa 1 BTC-s Részletfizetés indításához:
Ha egy adott napon pl. 3 db 1 BTC-s Részletfizetés szerződés indul el, akkor
a következő napon
➢ Az árfolyam a következőképpen alakul:
○ a 3.000.000 Ft-os szerződéses összeg 3x100.000-rel
emelkedik, azaz 3.300.000 Ft lesz
➢ Az aktuális havi részlet a következőképpen alakul:
○ az 30.000 Ft/hó részlet 3x1000-el emelkedik, azaz 33.000 Ft
lesz

Ez a szabályzat 4 (négy) oldalból és 5 (öt) pontból áll.
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