ĐỒNG CEC LÀ GÌ ?

Đồng CEC, viết tắt của CoinExtra Currency là đồng tiền mã hoá riêng của sàn CoinExtra.net.

Đồng CEC được đảm bảo bởi sàn CoinExtra, giống như đồng BNB của sàn Binance. Giá trị
đồng CEC có xu hướng tăng theo thời gian và được sàn CoinExtra cam kết giá trị bằng việc
mua lại CEC với giá tổi thiểu bằng giá ICO (1$/CEC) trọn đời.

Số lượng CEC được phát hành cố định là 200.000.000 CEC và không thể tăng thêm.
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CÔNG NGHỆ CỦA CEC

CEC hoạt động trên nền tảng Stellar Networks, đây là một giao thức mã nguồn mở ứng dụng
công nghệ Blockchain. Công nghệ Blockchain của Stellar Networks là công nghệ vượt trội, nhờ
đó giúp đồng CEC có thể kết nối con người với các ngân hàng, hệ thống thanh toán, nhằm mục
đích tối ưu gửi nhận, giao dịch đa tiền tệ và tài sản nhanh chóng, đáng tin cậy với chi phí cực
thấp. Chi phí giao dịch chỉ bằng một phần nhỏ của giao dịch ngân hàng thông thường.

Hoạt động của CEC tương tự như hầu hết các công nghệ thanh toán phi tập trung. CEC chạy trên
một mạng lưới các máy chủ phân tán với một sổ cái kế toán mở dùng để ghi chép và không thay
đổi được. Thời gian cập nhật sổ cái chỉ từ 2 đến 5 giây trên toàn hệ thống phi tập trung, dẫn đến
các giao dịch qua đồng CEC diễn ra rất nhanh.
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Yếu tố phân biệt giữa nền tảng Stellar Networks và Bitcoin Networks là giao thức đồng thuận
của nó. Giao thức đồng thuận của Stellar diễn ra rất nhanh, do nó không phụ thuộc vào toàn bộ
mạng lưới để phê duyệt các giao dịch.

Stellar Networks sử dụng thuật toán Liên hiệp Byzantine (FBA), thuật toán này sử dụng các
nhóm đại biểu (hoặc một phần của mạng lưới) để phê duyệt và xác thực một giao dịch. Mỗi nút
trong mạng Stellar sẽ đại diện chọn một bộ nút “đáng tin cậy” khác. Khi giao dịch được tất cả
các nút trong nhóm đại biểu này chấp thuận, thì giao dịch đó được coi là được chấp thuận. Quá
trình rút ngắn đã làm cho mạng của Stellar cực kỳ nhanh và nó được cho là xử lý tới 1000 giao
dịch mỗi giây.
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TIỆN ÍCH KHI SỞ HỮU CEC

Đồng CEC được sàn CoinExtra phát hành và đảm bảo bởi sàn CoinExtra. Nó có vai trò hỗ trợ
hệ sinh thái tài chính của sàn CoinExtra, vì vậy đồng CEC có rất nhiều tiện ích khi bạn sở hữu
nó:

➤ Sàn CoinExtra là một sàn giao dịch phát triển trên toàn cầu. Thông qua sàn CoinExtra và hệ
thống đại diện CoinExtra trên nhiều nước ở Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, bạn có thể chuyển
đồng CEC thành tiền Fiat như USD, EURO, CNY, PLN, VND …

➤ Khách hàng giao dịch trên sàn giao dịch CoinExtra trong năm 2018 sẽ được tặng lại 100% phí
giao dịch bằng đồng CEC.
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➤ Thông qua hệ thống ví an toàn và tiện lợi,
bạn có thể chuyển tiền cho người khác trên
bất kỳ nơi nào trên thế giới với mức phí thấp
nhất (khoảng 0,1$ cho 1 lần chuyển tiền) và
thời gian nhanh nhất (khoảng 5 giây).

➤ Đầu năm 2019, CoinExtra sẽ phát hành thẻ
thanh toán quốc tế trên số dư CEC của bạn,
qua đó bạn có thể thanh toán linh hoạt với
đồng CEC trên toàn thế giới.

➤ CoinExtra sẽ giành 50% lợi nhuận để chia
sẻ vào chương trình “Tham gia cổ phần”.

➤ Trong năm 2018, vào ngày thứ bẩy hàng
tuần, nếu bạn sở hữu từ 1000 CEC trở lên,
bạn sẽ nhận được tiền chia cổ tức từ chương
trình “Tham gia cổ phần”.

➤ Kể từ năm 2019, vào ngày thứ bẩy hàng tuần, nếu bạn sở hữu từ 10.000 CEC trở lên, bạn sẽ
nhận được tiền chia cổ tức từ chương trình “Tham gia cổ phần”.

➤ Đồng CEC là tài sản số với giá trị tăng dần trong tương lai và đem lại lợi nhuận kép cho nhà đầu
tư sở hữu CEC.
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MUA BÁN LƯU TRỮ CEC

Đồng CEC được đảm bảo như thế nào?

Thời gian qua có rất nhiều đồng Coins được phát hành nặc danh và sau đó đã mất gần như toàn
bộ giá trị. Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, sàn CoinExtra cam kết mua lại tất cả các
đồng CEC trên thị trường thông qua sàn CoinExtra và CEC Bank với giá tối thiểu bằng giá
ICO (1 USD/CEC).

Đồng CEC được lưu trữ ở đâu?

Bạn có thể lưu trữ đồng CEC tại ví CEC trên sàn CoinExtra, nếu bạn có tài khoản tại sàn.
Bạn có thể xem hướng dẫn tải Apps tại https://coinextra.net/vi/Faqs.html
Bạn có thể lưu trữ tại Ledger, xem hướng dẫn tại https://coinextra.net/vi/Faqs.html

Đồng CEC được giao dịch và niêm yết ở đâu?

Tại sàn CoinExtra và hệ thống đại lý của CoinExtra trên toàn cầu.
Tại sàn https://stellarterm.com
Đến tháng 9/2018 sẽ được niêm yết chính thức trên sàn Coinmarketcap.com
Trong năm 2018 sẽ được giao dịch trên nhiều sàn như Binance, Bittrex, OkEx ...
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SỨ MỆNH COINEXTRA

Sàn CoinExtra với tầm nhìn và chiến lược đứng vị trí số 1 trong các sàn sử dụng nền tảng ngang
hàng P2P (peer-to-peer) để trao đổi tiền Crypto và tiền Fiat.

Tính tới ngày 28.06.2018, sàn CoinExtra đang có gần 50.000 nhà đầu tư đăng ký và giao dịch
trên sàn. Các nhà đầu tư chủ yếu đến từ Châu Âu và châu Á.

Với thị trường Crypto còn sơ khai và rất nhiều tiềm năng phát triển thì sàn CoinExtra cùng đồng
CEC là lựa chọn đầu tư hấp dẫn hứa hẹn sinh lời rất tốt cho nhà đầu tư. Mọi thắc mắc cũng như
quan tâm đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email:

businesssupport@coinextra.net

LIÊN HỆ
Coinextra JSC OÜ
Estonia: Riia 128, 50411 Tartu, Estonia
Tel: +372 6645 467
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