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JEGYZÉSI ÉS RENDELKEZÉSI 

SZABÁLYZAT  

(frissített verzió, módosítva: 2021.06.16.)  

A MICO token (továbbiakban csak MICO) jegyzése, vásárlása és az azzal kapcsolatos 
rendelkezés az aktuális Szerződési Feltételek szerint lehetségesek (www.mohinicoin.com). 

A kedvezményes Prelaunch időszakot követően a MICO hivatalos 

árfolyama: 0,1 USD/1 db MICO  

A Prelaunch időszakban (2021. március 03. - június 15.) összesen 51.505.488 db MICO került 
át a vállalattól felhasználó partnerek pénztárcáiba.  

Figyelembe véve a kibocsátott mennyiséget és a MICO jelenlegi árfolyamát a piaci 
kapitalizáció: 5,15 M dollár  

A vállalat tervei szerint az ICO időszak kezdetéig 333.333.333 db MICO mennyiség kerül 
értékesítésre. Így a prelaunch értékesítést követően, a fennmaradt 281.827.845 db MICO 
kerülhet értékesítésre a hivatalos ICO időszak kezdetéig.  

A MICO-k tárolása pénztárcákban (wallet-ekben) történik az alábbiak szerint:  

1. MICO Pénztárca: a vállalat által, regisztrált partnerei számára létrehozott tárca a TRON 
blokkláncon. Minden MICO ide kerül beutalásra, amiért fizetett a Partner vagy a vállalat 
bónuszként biztosította számára, a felhasználó beutalásról való rendelkezését/nyilatkozatát 
követően. Privát kulcsot biztosít hozzá a vállalat abban az esetben, ha az elvárt biztonsági 
hitelesítést a Partner elvégzi.  

A webirodában megtalálható, belső nyilvántartó wallet-ek 

1. Saját Pénztárca: Minden MICO ide kerül, amiért fizetett a Partner.  

2. Bónusz Pénztárca: minden olyan MICO ide kerül, amit a vásárlás utáni bónuszként kapott a 
Partner.  

3. Affiliate Pénztárca: Az affiliate (ajánlói) tevékenység után ajánlói jutalék jár, amelyet MICO-
ban írunk jóvá ebben a wallet-ben. A bónuszok heti elszámolásban, adott hét vasárnapjáig 
kerülnek rögzítésre.  

4. Mohini Pénztárca: Ide kerül a sign-up (regisztrációs) bónusz, pl. a 9,99 dollárnak megfelelő 

MICO vagy később a más hasonló jellegű bónuszok. A pénztárcából való kiutalást a vállalat 
korlátozhatja vagy elvárt feltételekhez rögzítheti.  
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MICO Proof of Staking (MPoS)  

Egyre többen bányásznak kriptopénzeket, ezzel passzív jövedelemre, extra kriptodevizára 
tesznek szert. De a bányászat nem az egyetlen módja, amivel több kriptopénzed legyen.  

A Staking ugyanezt a célt szolgálja, és mindössze annyit kell tenned, hogy egy bizonyos 
összeget adott ideig tárolsz, nem használod fel.  

Amennyiben szeretnéd, hogy több MICO-d legyen, add oda a vállalatnak, kösd le 
meghatározott időre, és többet kapsz vissza!  

Mit kell tenned? Döntsd el, hogy mennyi MICO-t vagy hajlandó “lekötni”, és rendelkezz erről 
az űrlapon. A különböző pool-ok különböző időtartamra vannak létrehozva. A pool-hoz 
tartozik egy %-os érték, ennyivel több MICO-t kapsz vissza tőlünk a határidő lejáratát 
követően.  

Amennyiben a lekötést határidő előtt meg szeretnéd szüntetni, a 
support@mohinicoin.zendesk.com e-mail címre jelezd ezt. Ebben az esetben nem jár az adott 
poolhoz tartozó extra MICO mennyiség.  

1. Pool, 90 nap (3%)  

2. Pool, 180 nap (8%)  

3. Pool, 270 nap (13%)  

4. Pool, 360 nap (20%)  

Érdemes minél előbb kiválasztani azt, hogy melyik pool-ba akarod elhelyezni a MICO-dat, 
mert annál előbb elindul a gyarapodás!  

Első feltöltési időszak: 2021. 06. 16 - 07. 15. Ebben az időintervallumban bármikor beadható 

megbízás, és a megbízás időpontjától a staking automatikusan elindul. Ezt követően egy 
darabig nem tudunk stakelési megbízást befogadni. A következő stake időszakról hírlevélben 
adunk tájékoztatást. 
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MICO Sell Order (Eladási megbízás)  

Amennyiben nem szeretnéd megtartani a MICO-dat, adj megbízást a vállalatnak, hogy találjon 
számodra vevőt! Mi begyűjtjük ezeket az igényeket a Sell Order Pool-ba, és nagyobb 
csomagokban értékesítjük a MICO-t.  

Fontos tisztázni: nem a vállalat vásárolja vissza, hanem vevőt találunk rá. Éppen ezért garanciát 
sem tudunk vállalni arra, hogy sikerül akár teljes mértékben, akár részben értékesíteni az 
általad eladásra felkínált mennyiséget.  

Begyűjtjük az igényeket, vevőt keresünk rá, és a befolyt összegből minden megbízónak 
arányosan kifizetjük a MICO ellenértékét. Ez azt jelenti, hogy minden megbízó részesül az 
értékesítésből a beadott megbízás méretéhez arányosan.  

Több Sell Order Pool-t hozunk létre, az első Sell Order Pool-ba június 30-ig lehet beadni a 
megbízásokat. A minimum mennyiség, amit eladási megbízásba beadhatsz: 3.333 db MICO.  

A megbízás nem vonható vissza 60 napig, azt követően bármikor visszavonható. Ha időközben 
a megbízásba adott mennyiségből eladásra került valamekkora rész, azt a vállalat kifizeti, havi 
elszámolások alapján.  

A kifizetés havonta, a vállalat által elfogadott kriptodevizák valamelyikében (pl. BTC, ETH, 
USDT, TRX, BNB, LTC) történik attól függően, hogy az értékesítés miben történt meg.  

Mit kell tenned? Döntsd el, hogy mennyi MICO-t szeretnél értékesíteni, és rendelkezz erről az 
űrlapon!  




