
Na této stránce budou postupně uváděny veškeré potřebné informace ke spolupráci při prodeji
bitcoinů a crypta a k šíření informací a adopce kryptoměn mezi širokou veřejností.

Nyní se vše potřebné buduje podle plánu, o kterém si můžete přečíst v následujících řádcích našeho
whitepaperu…
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Globální a masová adopce bitcoinu a všeho dalšího krypta skrze prodejní a cashback

věrnostní QR kódy na účtenkách z obchodů, hospod, trafik, autobusů, vlaků či z e-shopů,

cookies, stránek, plakátů, televize, rádia nebo reklamy a mnoha a mnoha dalších oblastí

Je libo bitcoin od zelináře?

Nebo zaplatit přímo bezkontaktní bitcoinovou kartou?

Bez problémů… :-)

To vše, a mnohem víc, je cílem tohoto projektu

Staňte se i Vy podílníkem a

a liquidity providerem

projektu

BITCOIN ADOPCIA
a získejte skvělé benefity

WHITEPAPER

CO JE A PRO KOHO JE URČEN TENTO WHITEPAPER?
Co je tento whitepaper?

Tento whitepaper je defakto veřejný příslib, jak je uvedeno a upřesněno nížeji.

Pro koho je určen? Stručně řečeno…

- pro investory, kteří hledají krypto projekty, vhodné k investování svých prostředků
- pro firmy, které mají zájem využívat blockchain ve svém podnikání
- pro zájemce, kteří se chtějí účastnit adopce bitcoinu a kryptoměn mezi širokou veřejností

INFO PRO BITCOINERY MAXIMALISTY
Dále uváděný token CRON slouží pouze jako automatizovaná a decentralizovaná správa závazků a
pohledávek pro všechny strany a účastníky projektu.

Nad Bitcoinem zatím neexistuje možnost vytvořit decentralizovaný systém správy a proto používáme
smart-contract CRON.

Tento SC zajišťuje jednoduchou správu, kterou bychom v případě investic, provedených přímo v
bitcoinech na bitcoinové adresy museli jinak dělat daleko složitěji, než jak to umožňuje SC CRON.
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Pro případ jakékoliv nestandardní situace pravidelně zálohujeme veškerá data ze smart-contractu
CRON v .csv formátu pro případ nouzového použití.

INVESTICE DO PROJEKTU
Investovat do projektu můžete jakoukoliv drobnou, větší či menší sumu v kryptoměně BNB Binance
Smart Chain a to skrze náš smart-kontrakt CRON formou nákupu našeho tokenu CRON.

Doporučená cena tokenu CRON je vyhlášena na 50 USD/CRON

V počátečním, časném stadiu projektu, jsou ale CRONy k dispozici pro časné investory za exkluzivní a
nebo velmi zvýhodněné ceny, stanovené pro jednotlivé úvodní fáze projektu (podrobnější info
naleznete také dále v textu v kapitole TOKENOMIKA).

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY A CENY CRONŮ PRO RANÉ INVESTORY
Úvodní podmínky v rané fázi vývoje projektu, tedy pro časné investory, jsou samozřejmě nastaveny
výhodněji než podmínky pro investory v následných fázích běžného fungování projektu.

1/ První fáze - COFFEE SEED

- v této fázi se CRON prodává za exkluzivní cenu 0,1666 USD za 1 CRON
- v této fázi je k dispozici ale velmi limitovaná edice pouhých 150 000 CRONů

2/ Druhá fáze - NUCLEAR SEED

- v této fázi se CRON prodává za super cenu 0,25 USD za 1 CRON
- v této fázi je k dispozici pouhých 3 000 000 CRON

3/ Třetí fáze - REACTOR

- v této fázi se CRON prodává za výhodnou cenu 2,50 USD za 1 CRON
- v této fázi je dispozici posledních 1 000 000 CRONů za zvýhodněnou cenu

DOPORUČENÁ CENA
Následně se CRONy budou prodávat již bez zvýhodnění a to za navrženou doporučenou cenu 50
USD/CRON, která se následně bude vyvíjet hlavně dle zájmu investorů na volném trhu a na burze.

Zde je uvedena cena tokenů CRON pro investory, kteří se připojí později, tedy až ve fázích v období
běžného fungování projektu.

4/ Čtvrtá fáze - GLOBAL REVOLUTION
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- v této fázi se CRON prodává již za doporučenou cenu před vstupem na otevřený trh a to v
kurzu 50 USD za 1 CRON

- v této fázi je k dispozici konečných 20 000 000 CRON

5/ Pátá fáze - LIQUIDITY POOL

- v této je možno vložit libovolné prostředky do poolu liquidity
- cena CRONu se bude určovat na veřejném trhu dle zájmu ze strany investorů a providerů

liquidity
- objem poskytovaných prostředků ze strany liquidity providerů bude určován dle aktuálních

potřeb poolu

CELKOVÁ EDICE TOKENŮ CRON

Celkově tedy bude v oběhu přesně stanovený počet 24 150 000 CRONů.

ÚVOD K PROJEKTU BITCOIN ADOPCIA
Bitcoin a jiné kryptoměny a vlastně i kryptosvět jsou tu s námi již řadu let. A získávají stále větší
oblibu mezi širokou veřejností.

Absolutní většina lidí dnes vnímá celý kryptosvět skrze jedno jediné slovo… a to je Bitcoin.

Slovo Bitcoin je pro běžné lidi synonymem celého širého kryptosvěta. Z médií, z TV, z rádia, ze
sociálních sítí znají vlastně jen slovo bitcoin, ať již v kladných či záporných souvislostech.

Proto i v tomto whitepaperu může být slovem bitcoin myšlen jakoby celý širý kryptosvět.

Proto také BITCOIN ADOPCIA.

Kromě využití jakožto uložiště kapitálu se již ale v menší míře objevuje i využití v obchodě a
službách. Třeba právě tak, že některé provozovny akceptují bitcoin jakožto úhradu za své zboží a
služby.

Ale stále je tu jeden velký problém, který brání opravdu masové adopci krypta širokou veřejností po
celém světě.

A tímto problémem je nedostupnost a nemožnost si “jen tak” koupit si, zdarma získat nebo jinak si
opatřit bitcoin nebo jiné kryptoměny a tokeny na dobře přístupných veřejných místech. Ani dnes si
není možno koupit bitcoin třeba tak, jako si běžně kupujeme chléb, boty nebo auto nebo jak si jen
tak jednoduše necháme upravit svůj účes.

A právě tento problém nedostupnosti řeší náš projekt BITCOIN ADOPCIA (dále jako BA).

Než se začtete dále do tohoto whitepaperu vězte,  že vychází z těchto základní tezí:
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CÍL PROJEKTU
Cil projektu: adopce bitcoinů a jiných krypto aktiv skrze běžné pokladny v obchodech

Adopce bitcoinu. Cílem je adopce bitcoinu a jiných kryptoaktiv mezi širokou veřejností. Bitcoin k mání
na všech pokladnách a platebních terminálech na světě, globální adopce bitcoinů širokou světovou
veřejností a placení přímo bitcoinovými bezkontaktními kartami.

Každá pokladna či terminál na světě jako konektor do zvolené kryptoburzy nebo směnárny.

CÍL WHITEPAPERU
Cíl tohoto whitepaperu: získat prostředky na vývoj projektu.

A KONKRÉTNĚJI?
Cílem projektu je zpřístupnit širokým masám lidí po celé Zemi jednoduchý a ničím nerušený přístup,
nákup a získávání bitcoinu a jeho používání.

Asi každý z nás někdy nakupoval. Každý z nás musí někdy do obchodu, do hospody nebo ke
kadeřníkovi. A dokonce mnozí z nás chodí i k zelináři.

A každý z nás přesně ví, jak takový nákup probíhá a končí.

Zkrátka a jednoduše… z každé pokladny a také z mnoha plat. terminálů nám vyjede účtenka.

A právě na tento okamžik je zaměřena BA. Jednoduše a nekompromisně zajistit, aby na každé
účtence vyjel onen známý QR kód, na kterém bude nějaká část útraty poskytnuta zákazníkovi jako
cashback v bitcoinech (tedy asi v satoshi :-)

Jednoduše a bez kompromisů oslovit i toho posledního zákazníka a nabídnout mu ničím nerušený
vstup do světa kryptoměn.

Jednoduše a pochopitelně mu nabídnout nejen maximální užitek, který s sebou nese bitcoin a celý
kryptosvět, ale také odměnu a dobrý pocit ze zakoupeného zboží nebo využité služby.

JAK TOHO DOSÁHNOUT
Především maximální jednoduchostí. Protože v jednoduchosti je síla… a také krása.

A proto chceme, aby zákazník vstoupil do světa krypta ne na základě dlouhého vysvětlování, ale na
základě odměny a povzbuzení osobního zájmu při nákupech a užívání služeb.

Zkrátka chceme, aby se každý člověk stal uživatelem krypta jen tím, že na každé pokladně, co na
světě existuje, dostane na tom malém papírku, na té malé účtence, malou odměnu ve formě QR
kódu, kterou si velmi jednoduše připíše na svoji krypto peněženku.

Nemá peněženku? Nevadí. Na účtence bude i jednoduchý textový odkaz na stažení a na návod k
použití té nejjednodušší peněženky na světě.

5



ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTU
které se prolínají i tímto whitepaperem jako červená nit, jsou

- uživatelská přívětivost
- jednoduchost nasazení na pokladnách a PoSech
- Bitcoin a Lightning Network jako prvotní blockchain projektu
- věrnostní a marketingové využití
- využití smart-contractů
- využití  výhod blockchainu a decentralizace

JAK PROSTÉ… BITCOIN NA ÚČTENCE… TŘEBA OD ZELINÁŘE
Ano, motto projektu je jednoduché… Je libo bitcoin? Ano, třeba na lístku od zelináře…

BA nabízí sofistikované a přitom velmi jednoduché řešení pro všechny lidi na světě.

Zkrátka nekompromisně jednoduché. Bitcoin musíte mít možnost koupit kdekoliv, kdykoliv a na
kterémkoliv veřejném místě.

Nebo ho získat jakožto odměnu za nákup zboží, třeba salátu u zelináře, nebo využití vaší oblíbené
služby, třeba Zásilkovny.

A to vše tak jednoduše, jak jen to jde.

A musíte mít také možnost využít všech dalších možností kryptosvěta, třeba placení skrze
bezkontaktní krypto karty na všech EMV terminálech.

PROČ TAK JEDNODUŠE?
Protože v jednoduchosti je síla.

A jen skutečnou jednoduchostí umožníme všem lidem na světě přístup ke kryptu.

BA nabídne světové veřejnosti snadný přístup k bitcoinu i v nejzapadlejších částech světa.

VEM SI BITCOIN
Při nákupu prvního bitcoinu nesmí stát mezi zájemcem a technologií žádné překážky, žádné bariéry.

Jednoduše nejjednodušší je prostě říct… Vem si bitcoin… právě teď, právě tady… třeba jako
odměnu.

MÁŠ TO PEVNĚ VE SVÝCH RUKOU
Asi každý, kdo někdy začínal s něčím novým to zná…

Nervozita, napětí, stres. A nedej bože ještě někde ve frontě u pokladny.

Zadávám to správně?

Nepřijdu náhodou o peníze?

A proto účtenky.

Ty si totiž každý odnáší domů.
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A teprve doma si vše v klidu promyslí.

Pouze doma to má každý pevně ve svých rukou.

Doma má totiž každý čas, klid a pohodu.

JEDNODUCHÉ A JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ
Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je síla.

Na co stovky odkazů a slov.

Stačí jedna účtenka, jeden QR kód na ni, a chvilka času…

A adopce bitcoinu může začít.

MILIARDA LIDÍ KAŽDÝ DEN
A takto jednoduše nakupuje miliarda lidí každý den.

Tak proč této miliardě lidí také neumožnit jednoduše si koupit bitcoin, tedy opravdu zcela jednoduše
a bez kompromisů.

BITCOIN ZA PĚTSET, PROSÍM…
Vždyť přece i u toho zelináře na rohu stačí říct… Bitcoin za pětset, prosím…

Tak proč to lidem neumožnit.

PLATÍME BEZKONTAKTNÍ BITCOINOVOU KARTOU

JIŽ ŽÁDNÉ PŘEVODY NA FIAT TAM A ZPĚT
Vyvrcholením projektu bude super adopce bitcoinu ve formě PŘÍMÝCH platebních bezkontaktních
bitcoinových karet dle protokolu EMV (Eurocard Mastercard Visa).

Touto kartou zaplatíte na každém terminálu, který akceptuje jakékoliv běžné karty, např. Eurocard
Mastercard nebo VISA

Ale pozor! Už přímo v bitcoinech a již přímo na bitcoinovou adresu obchodníka.

Již žádné převody na FIAT nebo obráceně, tam a zase zpět.

SKUTEČNÁ ADOPCE PŘIJDE, AŽ LIDÉ BUDOU POČÍTAT V BITCOINECH

ADOPCE STEJNĚ JAKO U PLATEBNÍCH KARET
Pamatujete si na adopci u platebních karet?
I ta přišla až v okamžiku, kdy se objevila možnost platit bezkontaktně.

To byl totiž impuls, kdy většina lidí akceptovala platební karty a někteří dokonce zapomněli, že je
nějaká hotovost.

I proto je vrcholným cílem projektu BITCOIN ADOPCIA placení bezkontaktními bitcoinovými kartami.
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A nebo bezkontaktně přímo mobilem s NFC a s tokenizovanou bitcoinovou platební kartou.

To bude zatím vrchol snažení projektu BITCOIN ADOPCIA.

TO BUDE TA OPRAVDOVÁ ADOPCE

STAŇTE SE UŽIVATELEM PROJEKTU
Hledáme zájemce, firmy i jednotlivce, kteří mají zájem využívat jednotlivé části projektu k rozšíření
svého podnikání, ze začátku pak nejlépe formou

- využívání bitcoinu, jakožto odměny pro zákazníky, třeba formou cashbacku
- přímého prodeje bitcoinů na svých pokladních a obslužných místech

STAŇTE SE PODPOROVATELEM PROJEKTU
Hledáme investory, kteří za podíl na výnosech z projektu poskytnou prvotní kapitál na jeho vývoj a
nasazení.

Přinášíme něco, co zde zatím zcela chybí, a to globálně. Navrhujeme řešení, které zatím nemá
konkurenci. A to může být příležitost i pro vás.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT ZA VAŠI PODPORU
A za vaši podporu získáte odměny a podíly na celém fungování projektu BITCOIN ADOPCIA.

Základním zdrojem výnosů projektu, a tedy i zdrojem pro vyplácení odměn podporovatelům, jsou
především poplatky za prodej, nákup a placení bitcoinem a za poskytování bitcoinu jakožto formy
odměny pro cashback a věrnostní a odměňovací systémy.

Představte si například…

- zákazník si koupí telefon za 5 000 Kč
- a z toho 1%, tedy 50 Kč, je určeno jako cashback pro zákazníka ve formě QR kódu na

účtence, kterýžto dle aktuálního kurzu znamená např. 5 000 satoshi
- a z tohoto obratu zůstává v projektu BA malá část, která se, jakožto příjem projektu, rozdělí

dle určitých pravidel mezi podporovatele projektu
- s tím, že takto měsíčně proběhne například 100 milionů podobných operací, a z každé z nich

jde do projektu, pro jeho podporovatele určitá, dohodnutá část, která je spravovaná a
vyplácená k tomu speciálně vyvinutým a určeným smart-contractem

Dalším zdrojem jsou pak licenční a uživatelské poplatky za využití SW pro pokladny, PoSy a platební
terminály apod.
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TOKENOMIKA PROJEKTU

JAK SE STÁT PODPOROVATELEM PROJEKTU
Velmi jednoduše… stačí si vybrat jednu z forem příspěvku a podpory v dané fázi projektu… a pak
naskenovat vaši peněženkou odpovídající QR kód nebo kliknout na tlačítko “Přispět”.

Nejprve se ale přečtěte následující informace.

PROČ VÁS OSLOVUJEME
I když nejste zběhlí ve stavbě projektů podobného rozsahu, je asi nade vše jasné, kolik peněz vývoj a
úvodní provoz takového systému stojí.

A také je jasné, kolik stojí jeho uvedení na trh, kolik stojí jeho úvodní provoz, a jmenovitě pak v
oblasti bitcoinů především to, kolik peněz potřebujete na to, aby byl zabezpečen dostatečný objem
likvidity.

A to je hlavní důvod, proč vás oslovujeme… Buďte naším podporovatelem a účastníkem projektu.

CO NABÍZÍME
Pokud se stanete podporovateli projektu BITCOIN ADOPCIA nabízíme vám odměny za poskytnutí
liquidity do poolu projektu a také odměny za podporu projektu v jeho začátcích, viz. čtěte dále.

CO POPTÁVÁME
Hledáme zájemce, kteří mají zájem přispět na vývoj a provoz systému v úvodní  fázi.

Máme zájem především

- o příspěvky na vývoj systému, což je především vývoj plug-inů pro všechny nebo alespoň pro
většinu pokladen, tiskáren a platebních terminálů, které se na světě běžně používají

- o příspěvky na distribuci systému do všech koutů světa ke všem dodavatelům pokladních
systémů a pokladních SW a také ke všem malým podnikatelům, kteří třeba používají jen
minimalistická PoS řešení, třeba v mobilu

ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ

CO JE CRON
CRON… co je to vlastně CRON?

CRON je token projektu. CRON je defakto pohledávka za provozovatelem tohoto projektu, tedy také
za výnosy provozovatele z projektu Bitcoin Adopcia, tedy v tomto případě elektronicky evidovaná
pohledávka formou zápisu v blockchainu, tedy tzv. tokenizovaná pohledávka za výnosy projektu
Bitcoin Adopcia.
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Nebo také… CRON je pohledávka, právo na pohledávku, právo na úrok na výnosy, právo na odměny,
právo na zpeněžení.

JAK NA TO
Postup, jak přispět… nejen pro začátečníky:

- nejprve si vytvořte účet na Binance Smart Chain network, aby jste mohli odeslat BNB (nově
zvané BSC… jejich adresa v peněžence pro ně by měla začínat 0x….), a to takto:

- pokud nemáte, nainstalujte si peněženku, nejlépe pak METAMASK https://metamask.io/download

- Metamask si můžete nainstalovat i jako doplněk vašeho prohlížeče
- zde na https://coinmarketcap.com/alexandria/article/connect-metamask-to-binance-smart-chain-bsc jsou

údaje, potřebné k vyplnění kolonek ve vaší peněžence pro síť Binance Smart Chain
- pokud ještě nemáte tokeny BNB, nově též zvané BSC (jejich adresa by měla začínat 0x….),

pak si je prosím kupte na nějaké směnárně, např. na https://coinbank.cz/

- hned se vám zobrazí ve vaší peněžence
- potom, asi nejlíp na mobilu, si naskenujte QR kód adresy našeho aktuálně funkčního

smart-kontraktu CRON nebo zkopírujte adresu smart-kontraktu CRON a vložte do peněženky
- pokud máte Metamask jako doplněk prohlížeče, pak stačí pouze kliknout na odkaz “QR chci

přispět na coffee” a pak na naši stránce klikněte na tlačítko “Connect your wallet” a pak
“Donate”

- a pak odešlete nějakou částku v BSC, jakožto váš příspěvek do našeho projektu
- který QR kód či odkaz je aktuální pro právě probíhající fázi projektu, najdete dále v

textu
- obratem vám přijdou tokeny CRON v počtu dle jednotlivých fází projektu
- v METAMASCE se vám nejprve zobrazí zůstatek tokenů CRON pouze na BscScan, tedy když si

zobrazíte BscScan, tak tam se to ukazuje hned
- pokud budete chtít vidět zůstatek CRONU i na účtu v peněžence, tak si napoprvé musíte

importovat adresu těchto našich tokenů CRON na účet v peněžence tak, aby se vám naše
tokeny CRON zobrazovaly přímo na účtu v peněžence

- to uděláte takto:
- klikněte v peněžence na "Import tokens"
- tam vložte tuto adresu našeho tokenu CRON:

0xeF6aC859Fdda16aD60e1b2823e67dE79470409b2
- automaticky se vám vyplní zbývající pole přímo na účtu v peněžence
- nejprve tam uvidíte 0 tokens, ale pak, tak do 5 min., se vám zobrazí i množství tokenů CRON
- a když někdy příště zase pošlete nějaký příspěvek, třeba v jiné fázi projektu, tak se vám

množství připsaných tokenů CRON zobrazí hned už přímo na účtu

JEDNOTLIVÉ FÁZE PROJEKTU

PŘÍSPĚVKY, JEJICH ZHODNOCENÍ A POUŽITÍ

1. Fáze

COFFEE SEEDS

- tato fáze právě běží a ukončena bude nejpozději při vyčerpání EXKLUZIVNÍ nabídky
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- přispěvatel může poskytnout libovolný příspěvek na kávu, potřebnou pro team pracovníků,
podílejících se na HW a SW přípravě projektu, a to v tokenech BSC Binance Smart Chain
(jejich adresa by měla začínat 0x….), dříve zvaných a někde stále uváděných též jako BNB

- za každých příspěných 5 USD dle aktuálního kurzu BSC/USD přispěvatel získá za svoji prvotní
odvážnou podporu projektu 30 kusů tokenů CRON a to v celkové EXKLUZIVNÍ hodnotě 1 500
USD, za kterou se tokeny CRON budou prodávat od druhé fáze (viz 2. fáze)

- tato EXKLUZIVNÍ nabídka platí pouze do vyčerpání prvních 150 000 tokenů CRON, tedy
pouze pro tolik zájemců, kteří obdrží zcela zdarma ke každému příspěvku 5 USD limitovanou
sérii 30 tokenů CRON jakožto naše mimořádné poděkování

- v této fázi a za těchto podmínek bude vydáno maximálně 150 000 CRON
- tuto fázi řídí, zápisy provádí a tokeny vydává smart kontrakt CRON
- Jak přispět a vstoupit do této COFFEE SEEDS fáze projektu
- podrobněji také viz výše v oddíle “Jak na to”
- pomocí vhodné krypto peněženky nebo prohlížeče, např. METAMASK (ještě nemáte?

stáhněte si na https://metamask.io/download), jen naskenujte níže uvedený QR kód nebo
klikněte na tlačítko “Přispět” a odešlete vámi zvolený příspěvek v požadované kryptoměně
BNB

- vezměte prosím na vědomí, že pro odeslání příspěvku je třeba mít v peněžence nějaké
množství krypta BSC na vámi zamýšlený příspěvek + na poplatky

- s tokeny CRON můžete kdykoliv začít obchodovat, tedy prodávat je za úplatu jiným osobám a
vyměňovat je s kýmkoliv za jiné kryto a to na burze UNISWAP

- příspěvky z této fáze prosím nevracíme ani neodkupujeme zpět… kafé určitě vypijeme :-)

Zde můžete přispět na kávu pro první fázi projektu a získat v něm podíl za exkluzivních podmínek

CHCI PŘISPĚT NA KÁVU TLAČÍTKEM ZDE

0x8cbf1f3ce91a79e6247ddeed7aefb73b5e2bfc95

(pro zaslání příspěvků používejte prosím vždy síť Binance Smart Chain BEP20 začínající 0x…)

2. Fáze

NUCLEAR SEEDS
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- tato fáze bude zahájena cca ….  a ukončena cca…..
- přispěvatel za poskytnuté prostředky v tokenu BNB získá utility tokeny CRON (CRON),

kteréžto vydává smart kontrakt CRON, který tuto fázi řídí a provádí zápisy
- v této fázi a za těchto podmínek bude vydáno maximálně 15 000 CRON a k tomuto množství

bude připočteno množství tokenů CRON, vydaných v 1. fázi
- cena 1 tokenu CRON je v této fázi stanovena na 50 USD a to dle aktuálního kurzu vámi

poskytované kryptoměny BNB vůči USD v okamžiku odeslání příspěvku
- POZOR PRÉMIE!
- jakožto poděkování za prvotní pionýrskou podporu našeho projektu bude ke každému

tokenu CRON, vydanému v této fázi za příspěvek 50 USD, navíc darována zcela zdarma
prémie dalších 199 CRON

- tedy emise této fáze čítá a bude zde vydáno pouze 15 000 * (1 CRON + 199 CRON jako
prémie) = tedy 15 000 * 200 = tedy celkem 3 000 000 CRON včetně prémiových, z toho tedy
2 985 000 CRON darovaných zcela zdarma jakožto výslovná prémie prvotním Nuclear Seeds
přispěvatelům

- zhodnocení tokenů CRON činí celkově 2% měsíčně z vybrané částky v USD a je pravidelně
měsíčně rozpočteno a zasláno na adresy majitelů tokenů CRON

- tokeny na prémie a úroky vydává smart kontrakt CRON dle prémiové a úrokové potřeby
- POZOR VÝHODA!
- majitelé všech tokenů CRON mají nárok na o 50% vyšší odměny za přispění a poskytování

liquidity do poolů liquidity (viz. Liquidity pool fáze), než nedržitelé tokenů CRON
- výnos příspěvků pro projekt z této fáze bude 0,75 mil. USD, cca 15 mil. Kč
- poskytnuté prostředky z této fáze budou určeny na vývoj ekosystému chytrých smluv,

kterýžto bude řídit celý tento projekt jakožto DAO
- vývoj systémů a SW této fáze bude zadán hlavnímu projektantovi a dodavateli této fáze a to

společnosti …… a co-projektantům a to  ……… a jeho týmu
- Jak přispět a vstoupit do této Nuclear Seeds fáze projektu
- pro vyjádření vaší podpory projektu formou poskytnutí příspěvku na jeho vývoj v této fázi

projektu Nuclear Seeds (prvotní vývoj smart kontraktů, systému DeFi a DAO) stačí pouze
kliknout na tlačítko “Přispět” nebo naskenovat QR kód uvedený nížeji a pak odeslat libovolné
množství nativní měny blockchainu, na kterém běží tento smart kontrakt (měna je uvedena
přímo nad QR kódem - zkontrolujte prosím vždy těsně před odesláním) skrze vaši
peněženku ve prospěch chytrého kontraktu CRON, který obhospodařuje příspěvkovou a
odměňovací stránku této fáze projektu a který také vydává utility tokeny s názvem CRON,
kteréžto obdržíte za váš příspěvek

- token CRON je možno dělit na 18 desetinných míst
- tokeny se prodávají nejprve v předprodeji, který trvá dle potřeby od jeho vyhlášení
- v případě získání dostatečného množství prostředků na vývoj může být předprodej ukončen

ihned, aniž by se využilo všech 15 000 tokenů
- podporovatel má kdykoliv právo na zpětný odkup těch tokenů, získaných za poskytnuté

prostředky, tedy ne těch, získaných jako dar zdarma nebo jako prémii zdarma, a to tak, že
výplata za zpětný odkup je vždy provedena s tím, že během předprodeje se odečítá tzv.
samosvorný diferenciální poplatek 37%, tedy 37% srážka z předčasně vráceného příspěvku
nebo jeho části

- tokeny CRON jsou volně prodejné za tržní ceny na burze UNISWAP
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QR CHCI PŘISPĚT NA NUCLEAR SEEDS

3. Fáze

REACTOR

- tato fáze bude zahájena cca….  a ukončena cca…..
- přispěvatel za poskytnuté prostředky v tokenu BNB získá utility tokeny CRON, kteréžto

vydává smart kontrakt CRON, který tuto fázi řídí a provádí zápisy
- v této fázi a za těchto podmínek bude vydáno celkem maximálně 50 000 CRON
- cena 1 tokenu CRON v této fázi je stanovena na 50 USD a to dle aktuálního kurzu vámi

poskytované kryptoměny BNB vůči USD v okamžiku odeslání příspěvku
- POZOR PRÉMIE!
- jakožto poděkování za prvotní pionýrskou podporu našeho projektu bude ke každému

CRON v této fázi navíc darována zcela zdarma prémie dalších 19 CRON
- tedy emise této fáze čítá a bude zde vydáno pouze 50 000 * (1 CRON + 19 CRON jako prémie)

= tedy 50 000 * 20 = tedy celkem 1 000 000 CRON včetně prémiových, z toho tedy 950 000
CRON darovaných zcela zdarma jakožto výslovná prémie prvotním CRON Reactor
přispěvatelům

- prvních 15 dnů po otevření této fáze mají přednostní a exkluzivní právo uplatnit své
požadavky na token CRON v této fázi pouze přispěvatelé z 2. fáze

- zhodnocení tokenů CRON činí celkově 2% měsíčně z vybrané částky v USD a je pravidelně
měsíčně rozpočteno a zasláno na adresy majitelů tokenů

- tokeny na prémie a úroky vydává smart kontrakt CRON dle prémiové a úrokové potřeby
- POZOR VÝHODA!
- majitelé tokenů CRON, jakožto utility tokenů, mají nárok na o 50% vyšší odměny za přispění

a poskytování liquidity do poolů liquidity (viz. Liquidity pool fáze) než nedržitelé tokenů
CRON

- výnos příspěvků pro projekt z této fáze bude 2,5 mil. USD, tedy cca 50 mil. Kč
- poskytnuté prostředky z této fáze budou určeny

- na prvotní vývoj vnitřního SW pro pokud možno všechny pokladny, tiskárny, PoSy a
platební terminály, které se používají na  světě  v prostředí obchodu a služeb

- dále na vývoj API mezi pokladními systémy a Bitcoin Lightning Network serverovou
částí projektu

- a dále na vývoj Bitcoin Lightning Network serverové části projektu
- a také na vytvoření základního liquidity poolu pro čerpání prvotních bitcoinů pro

pokladny jak na cashback, tak i na prvotní prodej bitcoinů na pokladnách
- vývoj systémů a SW této fáze bude zadán hlavnímu projektantovi a dodavateli této fáze, a to

společnosti …… a co-projektantům a to  ……… a jeho týmu
- Jak přispět a vstoupit do této Reactor fáze projektu
- pro vyjádření vaší podpory projektu formou poskytnutí příspěvku na jeho vývoj v této

Reactor fázi projektu (vývoj základního funkčního systému) stačí pouze kliknout na tlačítko
“Přispět” nebo naskenovat QR kód uvedený nížeji a pak odeslat libovolné množství nativní
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měny blockchainu, na kterém běží tento smart kontrakt (měna je uvedena přímo nad QR
kódem - zkontrolujte prosím vždy těsně před odesláním) skrze vaši peněženku ve prospěch
chytrého kontraktu CRON, který obhospodařuje příspěvkovou a odměňovací stránku této
fáze projektu a který také vydává utility tokeny s názvem CRON, kteréžto obdržíte za váš
příspěvek

- v případě získání dostatečného množství prostředků na vývoj může být prodej ukončen,
aniž by se využilo všech 50 000 tokenů

- podporovatel má kdykoliv právo na zpětný odkup těch tokenů, získaných za poskytnuté
prostředky, tedy ne těch, získaných jako dar zdarma nebo jako prémii zdarma, a to tak, že
výplata za zpětný odkup je vždy provedena s tím, že během se odečítá tzv. samosvorný
diferenciální poplatek 37%, tedy 37% srážka z předčasně vráceného příspěvku nebo jeho
části

- tokeny CRON jsou volně prodejné za tržní ceny na burze UNISWAP

QR CHCI PŘISPĚT NA REACTOR

4. Fáze

GLOBAL REVOLUTION

- tato fáze bude zahájena cca….  a ukončena cca…..
- přispěvatel za poskytnuté prostředky  v tokenu BNB získá utility tokeny CRON
- bude vydáno celkem maximálně 20 000 000 CRON
- cena 1 tokenu CRON v této fázi a za těchto podmínek je stanovena na 50 USD a to dle

aktuálního kurzu vámi poskytované kryptoměny BNB vůči USD v okamžiku odeslání
příspěvku

- prvních 30 dnů po otevření této fáze mají přednostní a exkluzivní právo uplatnit své
požadavky na token CRON pouze majitelé tokenů CRON z minulé fáze

- zhodnocení tokenů CRON činí celkově 2% měsíčně z vybrané částky v USD a je pravidelně
měsíčně rozpočteno a zasláno na adresy majitelů tokenů

- tokeny na zhodnocení úroky smart kontrakt CRON vydává  dle potřeby zhodnocení
- POZOR VÝHODA!
- majitelé tokenů CRON, jakožto utility tokenů, mají nárok na o 50% vyšší odměny za

podporu a přispění na vývoj projektu a za poskytování liquidity do poolů (viz. Liquidity pool
fáze) než nedržitelé tokenů CRON

- výnos příspěvků pro projekt z této fáze bude 1 mld. USD, tedy cca 20 mld. Kč
- poskytnuté prostředky z této fáze budou určeny

- na další vývoj systému pro pokladny a jeho masivní šíření do všech částí světa
- a na vývoj bezkontaktního placení pomocí bitcoinových bezkontaktních karet dle

standardu EMVco (Eurocard Mastercard Visa) a jeho nasazení po celém světě na
všech akceptačních místech a terminálech standardu EMVco

- a také na doplňování potřebných prostředků do v tu dobu již určitě rostoucího
liquidity poolu jak pro cashback tak již hlavně pro prodej bitcoinů na pokladnách
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- vývoj systémů bezkontaktního placení bitcoinovými kartami bude zadán hlavnímu
projektantovi a dodavateli této fáze, a to společnosti …… a co-projektantům a to ……… a
jeho týmu

- Jak přispět a vstoupit do této GLOBAL Revolution fáze projektu
- pro vyjádření vaší podpory projektu formou poskytnutí příspěvku na jeho vývoj v této fázi

projektu GLOBAL Revolution (vývoj globálního funkčního systému) stačí pouze kliknout na
tlačítko “Přispět” nebo naskenovat QR kód uvedený nížeji a pak odeslat libovolné množství
nativní měny blockchainu, na kterém běží tento smart kontrakt (měna je uvedena přímo nad
QR kódem - zkontrolujte prosím vždy těsně před odesláním) skrze vaši peněženku ve
prospěch chytrého kontraktu CRON, který obhospodařuje příspěvkovou a odměňovací
stránku této fáze projektu a který také vydává utility tokeny CRON, kteréžto obdržíte za váš
příspěvek

- tokeny se prodávají v prodeji, který nemá ohraničení
- v případě získání dostatečného množství prostředků na vývoj může být prodej ukončen aniž

by se využilo všech 20 000 000 tokenů
- podporovatel má kdykoliv právo na zpětný odkup za aktuální tržní cenu poníženou o

aktuálně vyhlášený manipulační poplatek

QR CHCI PŘISPĚT NA REVOLUTION

5. Fáze

LIQUIDITY POOL

- tato fáze bude zahájena cca….  a není stanoven žádný předpoklad pro její ukončení
- přispěvatel za poskytnuté krypto prostředky, jejichž druh a potřebu určuje smart kontrakt

HALS liquidity, získá utility tokeny Haler-Sat (HALS)
- množství vydaných HALS se řídí dle potřeby liquidity poolu a vydává je smart kontrakt HALS

Liquidity
- cena 1 tokenu HALS je stanovena na 50 USD a to dle aktuálního kurzu vámi poskytované

kryptoměny vůči USD v okamžiku odeslání příspěvku
- zhodnocení tokenů HALS se vypočte jakožto odpovídající poměrná část ze 65% z výnosů z

celkových poplatků placených pokladnami za čerpání bitcoinů z poolu liquidity a je
pravidelně měsíčně zasláno na adresy majitelů tokenů HALS

- tokeny na zhodnocení smart kontrakt HALS Liquidity vydává  dle potřeby zhodnocení
- POZOR! VÝHODA PRO MAJITELE TOKENŮ CRON!
- majitelé tokenů CRON mají nárok na výhodnější, tedy na o 50% vyšší odměny za přispění a

za poskytování liquidity do poolů liquidity, než nedržitelé těchto tokenů
- nárok se počítá dle pravidla, že pokud majitel 1 tokenu HALS vlastní také 1 libovolný token

CRON, pak má nárok na 1,5 násobek odměny za poskytnutí liquidity než ten, kdo má pouze 1
token HALS (přesný algoritmus tohoto výpočtu bude zveřejněn před zahájením této fáze)

- výše příspěvků pro projekt v této fázi a objem prostředků potřebných pro správnou funkci
poolu liquidity se bude odhadem pohybovat ve vyšších desítkách mld. Kč
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- poskytnuté prostředky z této fáze budou určeny
- na liquiditu do poolu liquidity projektu pro poskytování bitcoinů a dalších kryptoměn

pokladnám a terminálům po celém světě
- a také na poskytování potřebných prostředků i pro cashback

- pool liquidity bude spravovat k tomu vytvořený smart contract HALS Liquidity
- Jak poskytnout liquiditu do poolu liquidity
- pro poskytnutí liquidity do poolu liquidity stačí pouze kliknout na tlačítko “Přispět” nebo

naskenovat QR kód uvedený nížeji a pak odeslat libovolné množství vaší kryptoměny na
smart kontrakt liquidity poolu (měnu a adresy zkontrolujte prosím vždy těsně před
odesláním) skrze vaši peněženku ve prospěch chytrého kontraktu HALS Liquidity, který
obhospodařuje příspěvkovou a odměňovací stránku poskytování liquidity do poolu liquidity
a který také vydává utility tokeny s názvem HALS , kteréžto obdržíte za poskytnutí liquidity
do poolu

- token HALS je možno dělit na 18 desetinných míst
- tokeny je možno prodávat volně na trhu za tržní ceny
- příjem prostředků do poolu liquidity se řídí aktuálními potřebami poolu liquidity
- zpětné odčerpání vámi vložených prostředků do poolu liquidity je možné kdykoliv s tím, že v

určitých obdobích fungování poolu liquidity může být stanovena určitá výpovědní lhůta pro
vrácení prostředků, které jste vložili do poolu liquidity

- mějte prosím na paměti, že velké obchodní sítě, spravující i desetitisíce pokladen, jsou
zvyklé platit za odebrané zboží i po 2 a více měsících a proto velikost poolu liquidity může v
určitých obdobích roku činit i několik desítek miliard USD

QR CHCI POSKYTNOUT

LIQUIDITU PRO HALER-SAT

KDO JSME A KDO TO VYMYSLEL A CELÉ TO ŘÍDÍ
Autorem, tvůrcem a koordinátorem projektu je Jiří Hanečka, CZ  - www.bitcoin-adopcia.xyz

Procesní inženýrství zajišťuje Jiří Hanečka - www.twitter.com/jirihanecka { @jirihanecka }

KDO DALŠÍ SE PODÍLÍ NA PROJEKTU
V následujícím období zde budou uváděni dodavatelé prací na jednotlivých fázích projektu a vybraní
podporovatelé projektu:

Dodavatelem základního SW pro pokladny a pokladní systémy je společnost EKOBIT s.r.o. Praha, CZ -
www.ekobit.cz
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ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PROJEKTU
Tento whitepaper je veřejným příslibem ke spolupráci na základě zák. 89/2012 Sb., NOZ, § 2884 a
násl., vyhlášeným na základě práva a zákonů České republiky a na základě něhož se řídí i veškeré
závazky a pohledávky a vztahy stran tohoto projektu

- jak ze strany vyhlašovatele tohoto veřejného příslibu a oficiálního právního zástupce
projektu, kterým je Jiří Hanečka, tel. +420 702 3 702 78, e-mail: info@bubler.cz

- tak i všech podporovatelů a dalších stran projektu, které se k projektu přidají v budoucnu

Tento veřejný příslib může být naplňován automatickým skriptem, tzv. smart-contractem, jehož
zápisy a záznamy v blockchainu se stávají právně závazné pro všechny strany a účastníky projektu a
budou takto i akceptovány pro případné spory.

Spory stran projektu budou řešit nejprve strany projektu mezi sebou navzájem a až následně při
nedohodě pak u patřičných soudů.

ZÁVĚR
Projekt BITCOIN ADOPCIA je jeden z prvních svého druhu.

A proto, máte-li zájem být u něčeho, co možná změní přístup lidí ke kryptu, neváhejte a staňte se i vy
účastníkem, uživatelem, partnerem, podporovatelem, přispěvatelem a liquidity providerem projektu
BITCOIN ADOPCIA.

A pro Vaši prvotní orientaci a rozhodování o tom, zda se s námi spojit pro více informací, nechť Vám
slouží tento whitepaper.

Děkujeme

● BITCOIN ADOPCIA TEAM

● kontakt:  tel. +420 702 3 702 78 nebo e-mail: info@bubler.cz

● ZOOM webináře a streamy bývají zde na www.bubler.cz/old2/zoomka.php
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