
Booster Szabályzat
220404HU01

Változások
A változások részben található minden olyan változtatás, amely a Booster 220308HU01-es
verziójához képest módosításra került a 220404HU01-es szabályzatban.

1.5. pont: elavult tartalom törölve lett, továbbá kiegészült a mentorok által ajándékozható
Boosterek lehetőségével.
3.1.7. pontban: CoverMarket oldal domain cserélve lett az új, covermerket.hu domain címen
elérhető oldalra.

1. A Booster leírása

1.1. A Booster egy elsőbbséget nyújtó eszköz, amelynek fő célja aktív és
tevékeny tagjaink ösztönzése mellett a CoverMarket digitális piacunkon és
a CM pontokon megjelenő áruk értékének, minőségének és
mennyiségének növelése, a termékek árazásának fejlesztése és javítása,
a tranzakciók dokumentálása és megosztása a jelenlegi és leendő tagok
számára, egyúttal pedig jól teljesítő mentoraink és meghívóink
honorálása.

1.2. Boosterhez kétféle módon lehetséges hozzájutni, a rendszertől a
szabályzatban részletezett módon vagy egy másik tagtól a piactereken,
amennyiben az értékesítés Boosterrel együtt történik.

1.3. Booster eBTC felhasználásért nem jár, kizárólag fiat eszköz és BTC
befizetése esetén kapható.

1.4. A Booster nem fizetőeszköz, hanem vásárlási illetve váltási előjogot
testesít meg.

Booster 220404HU01
Érvényesség: 2022.04.04-től visszavonásig

A változtatás jogát fenntartjuk.
© 2022. Minden jog fenntartva. Blockchain Solutions Zrt.

1132 Budapest, Victor Hugo u 11.

1



1.5. A Boosterek nem összevonhatóak, nem átruházhatóak, valamint nem
ajándékozhatóak. Mentoroknak feltételekkel lehetősége van egyéni
teljesítményük alapján negyedévente Boostereket ajándékozni.

1.6. A Booster az adott negyedév vásárlása alapján keletkezik és
legkésőbb a negyedév végével elszámolásra került forgalom alapján
kerül kiadásra.

1.7. Lezárt negyedévről nem vihető át forgalom, mivel mindig az adott
negyedév forgalmát vesszük figyelembe.

1.8. A rendszer 2022. január 1-jén oszt ki először Boostereket az arra
jogosultak számára, a Boosterek vásárlásra való felhasználása 2022.
február 14-én, váltásra való felhasználása 2022. április 1-jén
kezdődik.

1.9. A Boosterek visszavonásig érvényesek.

2. Boosterre jogosultak

2.1. 2021. december 31-éig azok,

2.1.1. Akiknek 2021. december 31-én nem volt elmaradásuk az aktív,
lezáratlan Jövőépítő Programjukban.

2.1.2. Akik elérték az 1 BTC-s szintet.

2.1.3. Akik részt vettek a Black Friday 2021 akcióban.

2.1.4. Az a 100 darab partner, aki a legnagyobb értékben adott el
terméket, vagy szolgáltatást 2021. december 31-ig történt
CoverNote (CN) alapján. Ezt úgy számoljuk, hogy a tranzakciók
során a legnagyobb CN mennyiség különbsége, akiknél az
eladásokért kapott CN-ből levonva a költött CN különbsége a
legnagyobb.
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2.2. Azok, akik 2022.02.14 és 2022.02.18. között részt vettek a
Valentine+18 Akcióban (Jövőépítő Programban részt vett tagok is)

2.3. 2022. január 1-től a forgalom alapján azok, akik

2.3.1. 0,01 BTC értékben okosfedezetet vásárolnak vagy Jövőépítő
Program induló összegét fizetik be, vagy tranzakciót hajtanak végre
(pl. váltás belső eszközök között) 1 Boostert kapnak, minden 0,01
BTC érték után 1 darabot.

2.3.2. CM pontot üzemeltetnek. A forgalom után járó Boosterek 10%-át
osztjuk szét a CM pontok között.

2.3.3. A Meghívóknak, akiknek az adott negyedévben a meghívottak
összesített forgalma alapján 0,1 BTC-nként jár egy Booster.

2.3.4. A Mentorok, akiknek szintén az adott negyedévben a mentoráltak
összesített forgalma alapján 0,1 BTC-nként jár egy Booster.

2.4. Minden negyedév végén azoknak az elmaradás nélküli, Jövőépítő
Programmal rendelkező tagoknak, akik addig még nem jutottak
hozzá, jár 1 darab Booster, egyszeri alkalommal.

3. A Booster felhasználásának módjai

3.1. Vásárlási előjog

3.1.1. A Boosterrel rendelkezők értékesebb, jobb minőségű áruk,
szolgáltatások vásárlására jogosultak. Vannak ezáltal olyan
termékek, szolgáltatások, amelyet csak Booster felhasználásával
vásárolhatók meg.

3.1.2. Vannak olyan termékek és szolgáltatások is, amelyek csak
Boosterrel rendelkezők számára érhetők el, de nem feltétlen
szükséges hozzájuk Boostert felhasználni. Ebben az esetben a

Booster 220404HU01
Érvényesség: 2022.04.04-től visszavonásig

A változtatás jogát fenntartjuk.
© 2022. Minden jog fenntartva. Blockchain Solutions Zrt.

1132 Budapest, Victor Hugo u 11.

3



Booster azt a célt szolgálja, hogy a vevő előnyösebb helyzetből
induljon azzal a taggal szemben, aki az elmúlt időszakban kevésbé
volt aktív, ezáltal nem is rendelkezik Boosterrel.

3.1.3. A tranzakciókat minden esetben dokumentációval kell igazolnia az
eladónak, amely elbírálást követően publikálásra kerül a nyilvános
felületen.

3.1.4. A Booster csak a publikálást követően kerül át az eladóhoz.

3.1.5. Az árak szintén jóváhagyásra kerülnek, a túlárazott termékek pedig
Boosterért nem értékesíthetőek.

3.1.6. Csomagok (pl.: vegyes, kisebb értékű termékekből álló,
önmagukban Boosterrel nem kínálható termék csomagok) nem
értékesíthetőek Boosterért, kereskedelmi mennyiségben pedig csak
őstermelői igazolvánnyal rendelkező tagok értékesíthetnek
termékeket (pl.: mézet).

3.1.7. A CN+Boosterért meghirdetett termékek a következő felületre
kerülnek fel: https://covermarket.hu, ahol a megjelölt termékek
közül egy felhasználó összesen 1 darab termékre jogosult, ez
azokra a termékekre érvényes, amelyek a CM goods fiók által
kerülnek ki.

3.1.8. A CM Pontok a Boosterrel vásárolt árut csak Booster Club tagok
részére adhatják el. A Booster Clubba tagsági díjként befolyt
Boostereket a közösség a nagyobb tételű vásárlásokra fordítja.
Ezen termékek kizárólag a klub tagok felé adhatóak tovább.

3.1.9. A nagyobb értékű termékek lépcsőzetesen több Boosterrel
adhatóak el, de lépcsőzetesen több Boostert is kaphatnak érte,
ezáltal maximalizáljuk az eladó által a CN ár mellé kérhető
Boosterek számát, szintenként az ártól függően.

3.1.9.1. Az eladónak lehetősége van arra, értékhatártól függetlenül
meghatározza azt, hogy csak olyan tag vásárolhassa meg a
terméket, aki rendelkezik Boosterrel.

3.1.9.2. 0-99 USD érték közötti termékért nem kérhet az eladó
Boostert.
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3.1.9.3. 100-199 USD érték közötti termékért maximum 1 darab
Booster kérhető.

3.1.9.4. 200-299 USD érték közötti termékért maximum 2 darab
Booster kérhető.

3.1.9.5. A korábbinál nagyobb értékű termékeknél arányosan
növekszik 100 USD értékenként a kérhető Boosterek száma.

3.1.9.6. CM Pontok 300 USD értékű áruért adhatnak 1 darab
Boostert, magánszemélyek esetén ez az érték 100
USD/Booster.

3.2. Váltási előjog

3.2.1. A Boostert a végleges váltási joggal rendelkezők (Azok a tagok,
akik rendelkeznek 1 BTC értékű saját befizetéssel) használhatják
fel arra, hogy gyorsabban jussanak a kifizetésükhöz.

3.2.2. A végleges váltási joghoz a következő negyedév folyamán
használható fel a másik féltől szerzett Booster, utána már csak
vásárlásra használható fel. Csak az eladással szerzett Boosterek
biztosítanak váltási jogot. Minden Booster 100 USD azonnali váltást
tesz lehetővé tulajdonosa számára. Csak a termék eladással
szerzett Boosterek biztosítanak váltási jogot.

3.2.3. Azok nem használhatnak fel váltásra Boostert, akik még csak
előleg formájában élhetnek a váltási joggal. Ők amint elérik a
végleges váltási jogot szintén felhasználhatják az addig
összegyűjtött Boostereiket a következő negyedév végéig.

4. A szabályzat érvényessége

Ez a szabályzat 2022. január 1-jén UTC 00:00-tól visszavonásig érvényes.

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