Csatlakozás a CryptoFalka Privát csoportjához!
2019. Március
A Havidíjról:
A februári hónapban 25% kedvezményt biztosítunk nektek, így az alap 20 000 Ft-os
havidíj helyett 15 000 Ft-ért tudtok csatlakozni a privát csoportunkhoz! Az összeg a
következő kriptovalutákban fizethető: Bitcoin, Ethereum, Litecoin. A tagsági díj forintban
rögzített összeg! Értéke hetente kerül frissítésre a Coinbasen elérhető USD párok alapján.
Regisztrációról:
A regisztrációra és a havidíj elküldésére Március 9.-éig van lehetőségetek!
Fontos, hogy akkor végleges a regisztrációtok ha elutaltátok a megadott kriptovalutát a lent
megadott cím egyikére, majd a tranzakció Txid-jét az email címetekkel együtt elkülditek
nekünk a cryptofalka@gmail.com-ra! ( Ezt a honlapunkról is megtehetitek ) Ekkor mi
csekkoljuk a Txidét és ha minden rendben van akkor a mellé társított email címet
regisztráljuk az adott hónapra, melyről visszaigazolást küldünk nektek. A tagságotok
2019. március 10.-étől 2019.Április 10.-éig fog élni. Lehetőségetek van több hónap
egyszeri fizetésére is, ebben az esetben viszont mindenképpen jelöljétek be a
honlapunkon vagy az email üzenet küldésnél, hogy több hónapra fizettetek!
Csatlakozás módja:
0. Elolvasod a dokumentum végén található Általános Szerződési Feltételeinket!
1. Kiválasztod hány hónapra és, hogy milyen digitális valutában szeretnél fizetni, majd
elküldöd a megjelölt mennyiségű kriptovalutát a hozzátartozó címre, amelyek a
következők:
Bitcoin cím: 3JvaNrY3Gb1hLcQsJXWTvZQDGKBQ4syqnT
1 hónap: 0,0146 BTC
2 hónap: 0,0291 BTC
3 hónap: 0,0437 BTC
Ethereum cím: 0xB21D62e01474DAd0c11007f0e2385699520610f5
1 hónap: 0,428 ETH
2 hónap: 0,857 ETH
3 hónap: 1,285 ETH
Litecoin cím: LMTSuVeN8YbUd3W7x6intW38F8XnYRraVf
1 hónap: 1,306 LTC
2 hónap: 2,613 LTC
3 hónap: 3,919 LTC
2. Ha sikeresen elküldted a kriptovalutát a címünkre meg kell keresd a tranzakcióhoz
tartozó Txid kódot. A dokumentum végén összefoglaltuk, hogy
a három
leggyakrabban
használt
tőzsdén
hol
találjátok
a
Txid
kódotokat.
( Coinbase, Binance, Bittrex ).
3. Ha megvan az utalás és a Txid kód, akkor utána már csak a honlapon a csatlakozás
szekció
alatt
lévő
gomb:

Vagy egy hagyományos email üzenet segítségével kell elküldjétek az előző adatokat
a cryptofalka@gmail.com-ra:
-Hány hónapra fizettél: 1 vagy 2 vagy 3
-Miben fizettél: BTC vagy ETH vagy LTC
-Email címed: Az email cím, amivel regisztrálva vagy/leszel a Slack platformunkon
-A tranzakció Txid kódja: Az utalásodhoz tartozó Txid kód
-Promótáló ismerős neve/email címe ha van
4. Ezután válik regisztrációd sikeressé, erről visszaigazoló emailt küldünk, illetve ha még
nem rendelkeznél az applikációval elküldjük a letöltésének és csatlakozásának
menetét valamint a platform csatornák összefoglaló útmutatóját!
Coinbasen a Txid megkeresése:
https://www.youtube.com/watch?v=EVkbPI93Jww

Katt a view transactionra, majd a Txid az adott utaláshoz tartozó egyedi kód a
megnyíló ablak felső, lila ablakában fog megjelenni. Ez volt a mi utalásunkhoz tartozó
azonosító kód.

Binancen a Txid megkeresése:
Bejelentkezés-Funds-Withdrawals:

Ezután jobb oldalt a View All fül alatt katt a lenyitható nyílra az előzőlegesen elutalt
tranzakció mellett.

Ezután

a

Txid

kódot

az

Address

cím

alatt

találjuk:

Bittrexen a Txid megkeresése:
Bejelentkezés majd katt a Wallets-ra

Ezután legörgetünk és katt a Withdrawal history-ra

Ezután katt a tranzakcióra:

Majd a Txid a legfelső sorban található:

Általános Szerződési Feltételek:
Üdvözlünk a CryptoFalkában! Kérlek mindent olvass el figyelmesen mielőtt csatlakoznál a
közösségünkhöz!
A CryptoFalka egy olyan elektronikus tartalmakat szolgáltató platform, mely az előfizetett
tagjai számára biztosít technikai elemzéseket, oktatási tartalmakat, valamint más egyéb a
crypto piaccal kapcsolatos anyagokat. Alul összeszedtük, hogy mi is az, amit vásároltok és
mi az, amit NEM, hogy ezzel elkerüljük a későbbi konfliktusokat!
Először is, nem pénzügyi tanácsadók vagyunk, nem pénzügyi tanácsadást vásároltok
tőlünk, mindenki a saját maga befektetését kezeli. A csoportban megjelenõ elemzések
nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti
befektetési elemzést és befektetési tanácsadást. Bármiféle profitért vagy veszteségért
nem vállalunk felelősséget, mindenki a saját befektetéséért felel! Mindenki szigorúan csak
is annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának! 18 év alatti személyek csakis
nagykorú felügyelete mellett használhatják az általunk biztosított tartalmakat!
A CryptoFalka tartalmazhat más oldalakra mutató linkeket, más forrásból származó
tartalmakat, viszont ezek az oldalak nem a mi felügyeletünk alá tartoznak, így nem vállalunk
felelősséget az ott található anyagokért! Ezeket a linkeket csak, mint tippek szolgáltatjuk
számotokra.
Amit vásároltok:
A privát platformunkhoz vásároltok belépési jogot, ahol időszakosan megosztjuk veletek a
nézeteinket a piacról, az abban rejlő potenciálokról és ,hogy milyen lehetséges vételi/zárási
pontokat látunk az elemzéseink alapján. A hozzáférés 1 vagy 3 hónapra szól az
előfizetésedtől függően!
Vegyétek figyelembe azt, hogy mindig is az aktuális piaci lehetőségek szerint fogjuk
megosztani számotokra a tippeket, vannak olyan időszakok, amikor inkább jobb kívülről
figyelni a piacot. Ennek ellenére azt megígérjük, hogy ezekben az időszakokban is aktívak
maradunk és oktatási anyagok vagy bizonyos koinok bemutatásával biztosítsunk
számotokra tartalmakat. Leginkább a közép-hosszú távú ( napok/hetek ) és nem pedig a
rövid
távú
(
napi
)
vásárlások
jellemzőek
a
stílusunkra.
A csatlakozásotokkal szintén lehetőséget nyertek arra, hogy a platformon lévő csatornákon
feltegyétek egyéni kérdéseiteket, valamint, hogy megosszátok saját ötleteiket.
Rendelkezésetekre fogunk állni, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, biztosítsuk a
technikai hátteret és, hogy mutassuk az utat a közösség számára. A mentoraitok leszünk
ezen idő alatt, hiszen a célunk, hogy segítsük a közösséget abban, hogy jobb technikai
elemzők és crypto kereskedők legyetek. Viszont mindenkinek a saját gondolatai és az
általunk biztosított anyagok kiértékelése alapján kell meghoznia egyéni döntéseit és
eldönteni, hogy mit és hogyan vásárol.

Végezetül:
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy a havi tagdíj vásárlása nem visszatéríthető!
Transzparensek leszünk a kereskedésünkkel, elemzéseinkkel, piaci lehetőségekkel
kapcsolatban, de nyilvánvalóan nem mi alakítjuk a piaci árakat, így előfordulhatnak olyan
esetek, amikor bizonyos pozíciókat veszteséggel zárunk. Minden építő jellegű kiritikát
szívesen fogadunk, de kérlek mindenki tartsa szem előtt, hogy a crypto piac egy gyorsan,
néha kiszámíthatatlanul változó környezet, ezért tényleg mindenki csakis annyit fektessen
be, amennyit nem sajnál elveszteni! Fent tartjuk a jogot arra, hogy szélsőséges esetben
megvonjuk a tagsági jogát annak, aki zaklatja, fenyegeti vagy visszaél a fórummal vagy
annak
bármelyik
tagjával!
Fontosnak tartottuk, hogy már a csatlakozás előtt tisztázva legyenek a legfontosabb témák,
reméljük, hogy az idő elteltével büszkék lesztek arra, hogy a CryptoFalka részesei lehettek!
A vásárlás lebonyolításával elfogadjátok a fent leírt feltéteket. Köszönjük a
csatlakozásotokat, várunk titeket a platformon!

