
Uygunluk

 - merkezi olmaya DEEX ekosistemde önemli bir sistem projesidir.Cryptomat

Kalkınma planımıza göre, fiat paranın kripto para birimini değiştirmesini sağlayan self 
servis cihazların kurulması planlanmaktadır. Dağıtım, ağ geliştirme ve acentelerin ilgisini 
çekecek güvenilir ortaklar bulduk. Ödemelerin kabulü kripto makinalarında geçerli 
olacaktır. Onların yardımıyla mobil operatörlerin, İnternetin, TV'nin, kamu hizmetlerinin 
hizmetlerini ödeyebilirsiniz. Proje tokeni, kripto satın almak için ödeme ve sistemdeki 
komisyon ödemesi anlamına gelecektir.

Proje tokeni, kriptomat alımları için ödeme ve sistemdeki komisyon ödemeleri olacaktır. 
Kârın bir kısmı, deex ve cryptomat tokenlerin satın alınmasına ayrılacaktır. Bu proje 
parmaklarınızın ucunda bir "yerde kripto para" dir. Kripto para , DEEX  sloganına göre 
“Herkes için, Hepsinde, Her yerde! " Bu, ekipman biçiminde gerçek yazılım içeren bir 
projedir. Blockchain'de görülebilen gerçek nakit akışı ile. Deex topluluk için ilk etap 
pre-ieo sadece Deex Exchange sitesinde! Deex tokenleri ile öderken - bonus! 
Kriptomatlarda kendinize bir pay satın alın!

Kriptomat sitesindeki kataloglara göre coinatmradar.com, bugün kripto para ATM'lerinin sayısı 4.000'den fazladır ve sayıları sürekli artmaktadır. ATM ağlarına sahip birçok büyük 
banka ATM'lerinde kripto para birimi ödemeleri yapmak istiyor. Çeşitli ülkelerde kripto para biriminin yasallaştırılmasıyla, kripto kurulum işinin ilgisi yalnızca artacaktır.

Cryptomat – genel popülasyon (mass adoption) arasında kripto para birimini teşvik etmeyi amaçlayan bir projedir. Bu proje bir bütün olarak 
kripto para piyasası için kullanışlıdır, çünkü kitle benimseme sorununu çözmektedir. Kripto para biriminin yasallaştırılmasıyla, hazırlıksız bir kişi 
tarafından herhangi bir satış noktasında satın alınması sorunu acil bir sorun haline gelir. Kripto para için - fırına gitmek gibi!

Birçok kripto meraklısı için bu görev çok zor.

Nakit veya banka kartı olan bir kişi nasıl kripto para kazanır?

Tehlikeli bağlantılara karşı dikkatli olun!
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Fiat'ın banka havalesiyle 
borsaya transferi masıl 
olur? 2-3 transferler - ve 
bankadan selamlar! 

Hesap bloke, fonların 
kökeninin yasal olduğunu 
kanıtlamak ve işlemlerin 
ekonomik anlamını 
kanıtlamak için gerekenler. 

Bankalarda olduğu gibi, ek 
olarak, ters ibraz riskleri de 
vardır: kripto para satıcısı 
işlemi iptal edebilir ve 
fonları geri alabilir. 

Para değiştirici ile kişisel 
bir toplantı ve kripto para 
birimi için bir bavul dolusu 
para değişimi? İşlem 
konusu ile yasadışı eylem 
komisyonuyla doludur. 

Gerçek demir ile yapılmış


Fairly provable kanıtlanabilir - her şey blockchain ile 
yazılmıştır


Bitmiş ürün, zaman ile  test edilmiş


Mass adoption kripto para birimlerinin toplu olarak 
kabul edilmesini teşvik eder


Herhangi bir mobil ödemenin kabulü - ek iş

Deex ve cryptomat tokenleri için kriptomat satın almak 
mümkün olacak


DEEX token ile işlem komisyonu ödenir, zaman içinde 
tokenlerin bir kısmı yakılır, bu da cirodaki değişimin 
azalmasına ve değerinin artmasına neden olur.


Token bir utility tokendir.


Gelecekte - faturalama, işleme, kripto vezneler

deex token ile yatırım IEO'yu 
yaparken ek bir bonus

cryptomat ve deex tokenleri ile satın 
alırken (%10 her birene ait)

Tokenlerin 


% 5'i 

Softcap 30 000 $ 

Hardcap 100 000 $

Token fiyatı 1 cent

Minimum 100 token satın aldı


Deex tokenleri ile satın 
alındığında proje tokenleri için 
özel koşullar

cryptomat tokenler 


% 10 bonus


Uygulama süreci 


12.06.2019 20:45’ten 
itibaren

12.07.2019 20:45

d a n g e r

chargeback

Kazançların 
% 20'si 

CRYPTOMAT projesi hakkında daha fazla bilgi

2014

Kripto dünyasında kaç tane kriptomat vardır
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