
Kedves SCN partnereim!

Szeretném felhívni a figyelmeteket egy nagyon fontos határidőre.

Pénteken, pontosabban mondva február 15-én lejár annak a lehetősége, hogy 
40-es prémium szorzót lefoglaljátok leendő csoporttagjaitok számára.

Ja! Hogy nem akarsz csoportot? Oké! Akkor ne is olvass tovább!

De mi van, ha 1 hét, vagy 1 hónap múlva mégis úgy alakulnak a körülményeid, hogy igen, 
mégis jó lenne a 40x-es tőke! Kellene megoldást találni valakinek, akit szeretsz. Valamely barátod 
vagy rokonod költözni szeretne, vagy a gyerekének pár éven belül egy lakás kellene, vagy egy autót
kell cserélni és nincs rá pénze, vagy sírva keres meg egy barátod, hogy kilakoltatják…… akkor 
bizony már nem lesz lehetőséged erre! 

De az is lehet, hogy új vagy és csupán még nem érted, hogy mi is ez? Mi az, hogy 40-es szorzót 
foglalhatsz legkésőbb holnapig a leendő csoporttagodnak?

Figyelj! Elmagyarázom!

Csatolok egy táblázatot. Ez a táblázat a BTH jelenlegi árfolyamszabályozását mutatja meg neked, 
azt hogy január 9-én elindult a programozott árfolyamnövekedésünk, mellyel arányosan napról 
napra 1%-al csökkennek az adható kedvezmények is, azaz napi 1 %-al csökken a vásárolható BTH 
mennyisége. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki minél előbb vásárolja meg a számára szükséges 
fedezeti értéket, mert mindennap egyre drágábban juthat hozzá ugyanazon mennyiségű BTH 
tőkéhez.

Ez mit is jelent?

2018. október 1-től 2019. január 9-ig lehetőség volt 20x-os fedezeti tőke megszerzésére. Azaz pl. 
ha 0,01 BTC értékben vásárolt valaki, akkor 0,01 x 20 x 1000 (BTC/BTH váltási arány:1/1000) = 200 BTH-t 
jegyezhetett elő. Természetesen, a 0,1 BTC értékben vásárolt, akkor 2000 BTH jóváírás egészen 
0,99 BTC értékben történő vásárlásig 20x-os mennyiségű BTH-t irtunk jóvá.

Remélem ez idáig érthető! 

Nézzük hogyan lehet dupla mennyiségű BTH-t megszerezni:

A dupla prémium szorzó, azaz a 40x-es fedezeti tőke megszerzésének lehetősége azokra 
vonatkozott, akik önállóan 1 BTC értékben vásároltak, vagy a meghívó összefogta a direktjei 
vásárlásait és a direktek 0,01-es időpecsét megszerzésére szolgáló vásárláson FELÜLI 
vásárlásokat úgymond „csokorba” szedte és un. csoportalkotással elérte az 1 BTC összértékű 
vásárlást, akkor erre is érvényesíthető volt a 40-es szorzó. Azaz te meghívódnak köszönhetően, ha 
a meghívód csoportjához csatlakoztál, a második 0,01-es, vagy az ez feletti összegű vásárlásoddal a 
csoport segítségével 40-es fedezeti tőkét kovácsolhattál.

Remélem ez is érthető volt!

Január 9-én elindult a kedvezmény csökkenés, az
árfolyamnövekedéssel arányosan, napi 1% mértékben.

Nézzünk egy példát! 



Pl. a mai napon, 2019. 01. 30.-án pl. 0.01-es vásárlással már csak 162,286 BTH szerezhető meg a 
200 BTH helyett. Azaz aki a mai napon 0.01 BTC-vel lefoglalja az időpecsétet és majd a későbbiek 

során kiegészíti a vásárlását a 1 BTC-re, az a 16228,6 dupláját 32457,206 BTH-t
szerezhet 40.000 BTH helyett. 

Ez sem mondható „húúúde[UV1]  nagyon rossznak”, hiszen kicsivel több, mint 32x-es fedezet 
megszerzésének lehetősége még elérhető. MA, de holnap már nem! FONTOS TUDNOTOK, 
HOGY EZ MINDENNAP EGYRE KEVESEBB LESZ!

És itt jön a holnapi nap fontosságának szerepe.
Azok a tagjaink, akik legkésőbb ma vagy holnap még 2 egyszerű LÉPÉST MEGTESZNEK, azaz

1.       legalább 0.01 értékben vásárolnak BTH-t és 

2.       jelzik a szupportnak, hogy csoportot szeretnének létrehozni 

azért, hogy a direktjeiknek segíthess magasabb prémium szorzóhoz hozzájutni a következő 2 

hónapban is, azokra a CSOPORTOKRA még érvényesíthető a 40-es szorzó, 
amelyeknél március 31-ig a csoport összértéke eléri az 1BTC értékű vásárlást. Ha úgy gondolod, 
hogy 2 vagy 3 csoportot is meg tudsz csinálni, akkor 2x vagy 3x 0,01 BTC-t utalj be és azonnal irj a
szupportnak, hogy 1, 2 vagy 3 csoportot szeretnél megcsinálni.

Miért jó ez neked?

Hatalmas előnyökhöz juttathatod a következő 2 hónapban a direktjeidet, és 
növelni tudod a saját vagyonod csoportonként 1000 FReeHARD-al, plusz 1 BTC
forgalmanként +200 FReeHard. Ez kb 1,2 BTC fedezeti értéket jelent neked, azaz 

„magyarra” fordítva jelen árfolyammal kb. 1,2 vagy 2,4 vagy 3,6 millió forint értékű 
fedezetet tudsz magadnak biztositani csupán az által, hogy 1, 2 vagy 3 csoportot alkotsz a 
direktjeiddel következő 2 hónapban.

Nézzünk 1 példát, hogy milyen előnyhöz juttathatsz egy olyan direkted, akit majd február 28.-án 
regisztrálsz és Ő például 0,11 BTC értékben akar vásárolni.

A mellékelt táblázatban láthatod, hogy február 28-án a következő számok vannak:

Egyéni vásárlás 0,01-0,99-ig              1BTH vásárlási értéke BTC-ben          1BTC értékben történő vásárlás         1BTH vásárlási értéke BTC-ben

12160,776                              0,00008223                         24321,552                                 0,00004112

Barátod 0,11 BTC értékben vásárol február 28.-án, tehát 0,11*12160,776 = 1337,685 BiTHard-ot 
kap.

E pillanatban 3485,86 a BTC árfolyama a Coinmarketcap-on. mivel 1/1000 a BTC/BTH váltási 
arány, ezért tehát 3,48586 x 1337,685 = 4663§ értékű fedezettel rendelkezne újonnan érkező 
barátod.   

Viszont mondhatod a barátodnak:

„- Te pajti! Én azon dolgozom, hogy segíthessek a közvetlenjeimnek, tehát neked is nagyobb 
mennyiségű fedezeti tőkét megszerezni. Amennyiben összerakom veled együtt, közös erővel, a 
többi közvetlenemmel az 1 BTC-t, akkor a te 0,11-es vásárlásodból 0,1-re nem 12,160-szoros, 



hanem 40x-es mennyiségű fedezetet tudunk jóváírni. Tetszene neked, ha ugyanazért az összegért 
sokkal több fedezeted lenne?”

Biztos vagyok benne, hogy a direkted IMÁBA FOGLALJA A NEVED!

NÉZZÜK SZÁMOKBAN, hogy MEKKORA ÉRTÉKŰ SEGITSÉGET TUDSZ NYÚJTANI A 
DIREKTEDNEK:

A felállás ugyanaz, barátod 0,11 BTC értékben vásárol majd február 28-án. Ebből 0,01 a saját 
prémiumszorzója megszerzésére 12,160x-osan lesz jóváírva, azaz ezért kap: 121,607 BTH-t.

A maradék 0,1-et viszont a te csoportodba űrlapon lejelented. Ezért 0,1 x 40000 = 4000 

FreeHardot kap, melyből 4000 BTH lesz, tehát összesen 4121 BTH fedezetet tudsz neki 
biztositani, azaz 2784 BTH-val többet, csupán azért mert ma, vagy holnap 
lefoglalod a 40-es szorzót.

Mennyi pénzt rakhatsz a barátod zsebébe pl. 0,1 Btc-s csoportos
vásárlásával?

2784 x 3,48586 = 9705 $ Ma 277,43 a dollár középárfolyam, tehát mai árfolyamokkal számolva 
közel 2,7 millió forinttal több fedezetet raksz a zsebébe.

Vigyázz! Lehet, hogy még ma úgy gondolod, hogy ez téged nem érint. De lehet, hogy 1 hét 
múlva, vagy 1 hónap múlva megváltozik a véleményed. Ne veszítsd el az esélyt a csoportos 40-es 
szorzóra, hiszen oly alacsony a BTC ára, hogy igazán nem nevezhető megterhelőnek 0,01 BTC és 
egy rövid levél megírása a szupportnak.

Veszteni valód nincs!

Hiszen nem kötelező ezt a csoportot megalkotnod, és ha mégsem csinálod meg március 31-ig, akkor
is jól járhatsz, hiszen szólj a meghívódnak, vagy az általad választott mentorodnak és az Ő 
csoportjába könyveltesd be utólag ezt a vásárlásodat igy az Ő csoportján keresztül Neked igy is, 
úgyis esélyed van a 40-es szorzóra, csak meghívód vagy mentorod feltétlenül foglalja le a 40-es
csoportszorzót.

Tehát nincs min gondolkodni, ezért javaslom, szerezd meg a 40-es 
csoportszorzót még ma, vagy holnap. Gondolj azokra a barátaidra, vagy rokonaidra, 
akik bajban vannak, akiknek szüksége van a közeljövőben másik lakhatási lehetőségre, vagy 
azokra, akik szeretnek előre gondoskodni magukról és családjukról. Lehet, hogy már regisztráltad 
őt, de még káosz van a fejében, adj neki időt a megértéshez, de ha nem foglalsz most 
csoportszorzót, nem fogsz tudni neki ilyen kiugró lehetőséget biztositani. Sőt! Az is lehet, hogy 
most még nem is ismered azt, akinek ilyen nagy előnyt fogsz tudni biztositani.

NE VEDD EL TŐLÜK AZ ESÉLYT! 

Hozz egy helyes döntést még ma! J


