
Summer2022
Promoţia de lansare de vară

220619RO01

1. Reguli generale
1.1. Promoţia este valabilă de la 1 iunie 2022 până la 30 iunie 2022.
1.2. Doar achizițiile și plățile în FIAT și BTC vor fi luate în considerare pentru această

promoție, nu și tranzacțiile în eBTC.
1.3. Plata poate fi efectuată în orice monedă și va fi întotdeauna contabilizată în moneda

aleasă de membru/utilizator.

2. Descrierea promoţiilor:
2.1. Programul Summer Futures Builder (FB) Promoție cu tarif redus:

2.1.1. Puteți începe un program Future Builder pentru 0,5 și 1 BTC cu un curs
redus de 9500 USD/BTC (toate valutele la cursurile de schimb zilnice).

2.1.2. Pentru fiecare plată de 0,01 BTC, calculată la cursul zilei, va fi acordat 1
Booster.

2.2. Promoţia de vara FB Booster: Membrii care au deja un program FB și plătesc rate
lunare*, în perioada promoției vor primi 1 Booster pentru fiecare plată de 0,01 BTC
(calculat la cursul zilei)

- Doar în cadrul acestei promoții se primesc Boostere la plata ratelor
lunare

- Promoția este valabilă și pentru * Reload

2.3. Promoția cumpărăturilor de vară:
2.3.1. Oricine cumpără BTH în valoare de cel puțin 0,01 BTC la cursul zilei,

plata va fi contabilizată la o rată redusă de 9500 USD/BTC.
(de exemplu, dacă doriți să cumpărați BTH în valoare de 1 BTC, va
trebui să plătiți doar echivalentul a 9500 USD/BTC în moneda dvs.).

2.4. Promoţia CNP RELEASE:
2.4.1. În timpul perioadei de promovare, costul de eliberare a tuturor CNP-urilor

create anterior va reveni la un curs de schimb de 0,2 USD (56,58 HUF)
(calculat la cursul de schimb inițial în toate monedele).

2.4.2. Acest curs va fi de asemenea fixat pentru CNP-uri nou create până la 20
august 2022.

2.4.3. Costul de eliberare a BTH-urilor blocate existente nu se va modifica. Data de
expirare a CNP-urilor va fi modificată la 30.04.2027 pentru toate cazurile.
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2.4.4. Promoția CNP Release este valabilă pentru următorii membri:
2.4.4.1. Oricine finalizează programul Future Builder de 1 BTC în perioada

promoției.
2.4.4.2. Oricine cumpără Acoperire inteligentă în valoare de 1 BTC într-o

singură tranșă sau completează achizițiile sale existente de BTH până
la 1 BTC.

2.4.4.3. Cei care deja au achiziţionat 1 BTC, dacă depun cel puțin 0,01 BTC
pentru o altă tranzacție interioară.

2.5. Promoția de vară Booster Club
Orice persoană care devine membru al Booster Club între 1 și 30 iunie 2022 are:

2.5.1. 30% reducere la prețul CN al călătoriilor în Egipt (cu excepția Sharm El
Sheikh).
(Reducerea este valabilă doar pentru o singură călătorie pe persoană și nu se
aplică la Boostere.)

2.5.2. posibilitatea de a  rezerva 1 săptămână pentru 2 persoane la Centrul de
instruire din Sharm el Sheikh folosind 1 Booster în loc de 2 Boostere.

2.5.3. În cazul în care ambii membri devin membri Booster Club în perioada
promoției, pot rezerva două săptămâni.

3. Cadouri
3.1. Cei care devin membri ai Booster Club în timpul promoțiilor Summer 2022 și rezervă

o săptămână la vila și centrul de antrenament SHARM din Sharm El Sheikh, vor
primi cadou o săptămână suplimentară. Atât rezervarea, cât și săptămâna
suplimentară sunt pentru 2 persoane.

3.2. Fiecare participant va primi un tricou imprimat cu Future Builder.

4. Obținerea Boosterelor (independent de promoții)
Toți membrii noștri care achiziţionează până la 15 noiembrie 2022 BTH, sau plătesc pentru
tranzacţii interioare, la fiecare 0,01  BTC (la cursul zilei) vor primi 1 Booster.
Această opțiune nu se aplică în cazul achiziţiilor mai mici de 0,01 BTC. Achiziţiile nu pot fi
combinate.

5. Valabilitatea promoțiilor Summer2022
Promoția Summer 2022 este valabilă de la ora 00:00 UTC 1 iunie 2022 până la 23:59
UTC 30 iunie 2022.

Acest regulament constă în (2) pagini și (5) puncte. Ne rezervăm dreptul de a face
modificări.
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