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Postopoma bomo razvili našo mobilno aplikacijo, ki bo naši

ciljni skupini omogočala izobraževanje o kriptovalutah,

varno hrambo kriptovalut, trgovanje in plačevanje ter

pomoč in podporo.

Z odprtjem fizičnih menjalnic bomo poskrbeli za bolj pristno

izkušnjo, saj bomo za reševanje težav na voljo tudi v živo.

PROJEKT

Celoten smisel projekta 

CryptoUnity je prilagoditi 

uporabo kriptovalut tistim, ki 

se z njimi še niso srečali, ali pa 

pri upravljanju z njimi 

potrebujejo pomoč.

Vse kar bo uporabnik potreboval za

enostaven vstop v kripto svet, bo

dostopno v uporabniku prijazni mobilni

aplikaciji, ki bo na voljo v več jezikih.

Uporabnikom bo podpora na voljo

24/7. Naši zaposleni jim bodo lahko

pomagali pri uporabi aplikacije ali

samem trgovanju preko klepeta, klica

ali video klica.

Za hrambo

večjega deleža kriptovalut bo

uporabniku na voljo hladna denarnica.

Za večjo varnost, je hladna denarnica

zavarovana s 3 fazno avtentikacijo:

• s prstnim odtisom ali geslom

• z enkratno kodo, poslano na

telefonsko številko

• s CryptoUnity karticoZAČNI 

ENOSTAVNO

NADALJUJ 

VARNO



FAZE PRODAJE ŽETONOV

PRIVATNA PRODAJA
PREDPRODAJA 

BALKAN
PREDPRODAJA 

WHITELIST

Cena žetona: 0,001 €

7 % celotne zaloge

Cena žetona: 0,005 €

6 % celotne zaloge

Cena žetona: 0,007 €

38 % celotne zaloge
Cena žetona: 0,006 €

4 % celotne zaloge

Med imetniki CUT žetona se bosta porazdelila 2 % 

vsake prodaje ali nakupa CUT žetona.

Imetniki CUT žetonov bodo avtomatično 

sodelovali v nagradnih igrah, v katerih bodo lahko 

dobili dodatne CUT žetone ali druge nagrade.

Najbolj zvesti uporabniki z dolgo zgodovino v 

CryptoUnity-ju bodo deležni ekskluzivnih nagrad, ki 

bodo med vsemi najvišje.

NAGRADE ZA IMETNIKE

CryptoUnity-jev sistem, ki uporabnikom omogoča 

pridobivanje brezplačnih žetonov v zameno za 

opravljanje nalog.

VSE JE ZAKLENJENO

Zaklepanje in postopno sproščanje žetonov

vzpostavi finančni sistem za dolgoročen projekt.

Zaklepanje prav tako preprečuje nenadne padce

vrednosti žetona.

DUMPING WALL AKTIVIRAN

Ukrep, ki preprečuje nenadno močno znižanje

vrednosti žetona saj imetnike odvrne od takojšne

prodaje in jih prepriča, da žetone obdržijo dlje

časa.

POUDAREK NA LIKVIDNOSTI

Velika likvidnost je zelo pomembna za dobro

delovanje kriptovalute, zato smo sprejeli več ukrepov,

ki bodo pripomogli pri vzdrževanju in večanju le te.

EXCLUSIVE AIRDROPS HOLDING REWARDS

GIVEAWAYSCOLLECT TOKEN

White paper in splošni pogoji prodaje so dostopni na spletni strani https://www.cryptounity.org

Po zaključenih fazah predprodaje bo kriptovaluta CUT uvrščena na menjalnico 

PancakeSwap s čimer se prične javna prodaja po ceni 0,007 € na žeton.
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SLOVENIJA


