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1. A RELOAD leírása
Azoknak a tagoknak, akik rendelkeznek Jövőépítő Programmal, azonban a havi
részletekkel elmaradásban vannak vagy váltani szeretnének 1 BTC-re lehetőséget
biztosítunk a tartozás átütemezésére, Jövőépítő Programjuk “újratöltésére”
(RELOAD). Az átütemezés során az elmaradt havi befizetések a hátralévő hónapokra
oszlanak el, így megszűnik az elmaradt havidíjak által keletkezett tartozás.

2. A RELOAD érvényesítése
2.1. Az új havidíj egy részletének befizetése után a tag jogosulttá válik a

tartozás átütemezésére. A befizetés, vagy átutalás során a közleménybe
kerüljön bele a tag e-mail címe és a “RELOAD” szó.

2.2. A befizetendő, pontos összeg megtekinthető a
https://basic.scnmentor.com/ felületén.

2.3. A Mentor, az összeg beérkezése után e-mailben jelzi a supportnak az
info@blockchainsolutions.hu címre, hogy élni szeretne az “újratöltéssel”.

2.4. Az e-mailben szerepeljen a Jövőépítő Programot indított neve, e-mail
címe és az igénylésre utaló szöveg.

2.5. Az új havidíj egy részletének befizetése után a tag jogosulttá válik a
tartozás átütemezésére. A befizetés, vagy átutalás során a közleménybe
kerüljön bele a tag e-mail címe és a “RELOAD” szó.

2.6. A support ezt követően aktiválja a tag Jövőépítő Programjában az új
havidíjakat.

2.7. Az újraszámolt díjjal az elmaradt havidíjak miatt keletkezett tartozás
megszűnik a tag Jövőépítő Programjában, ezáltal a BTH-eBTC váltási
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2.8. jogok újra érvényesíthetők, ha a tag meghívottjainál, Mentoroknál a
mentoráltak körében is forgalom keletkezik.

3. Egyéb információk

3.1. Egy évben, csak egyszer van lehetőség az átütemezésre.

3.2. A tartozás átütemezése a 0,5 BTC-s Jövőépítő Programmal rendelkező
tagokra nem vonatkozik, esetükben ha átváltanak 1 BTC-re, ekkor a
tartozás automatikusan törlődik és újraindul az 50 hónap.

3.3. 2022. február 14-től érvénybe lép a Reload 2.-es szabályzat, amely a 0,01
BTC vagy annál nagyobb befizetésekre érvényes, ahol már automatikus
az “újratöltés”, más összeghatárral.

4. A szabályzat érvényessége

Ez a szabályzat UTC 2021. október 1-jén 00:00-tól, 2022. február 28-án UTC
23:59-ig érvényes.

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