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PRZEDMOWA I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

   Niniejszy dokument nie stanowi zachęty do złożenia oferty
sprzedaży ani oferty zakupu papierów wartościowych wjakiejkol-
wiek jurysdykcji. Jeśli jednak takie zachęty się pojawią, to są one 
niezgodne z prawem. 

   Chociaż DiaCoin nie są akcjami, a ich właściciele nie są akcjona-
riuszami, to token DC zostaje sklasyfikowana jak Utility Token. Za-
wiera on pewne elementy techniczne, dotyczące Security Token. W 
związku z tym może podlegać pewnym ograniczeniom, nałożonym 
przez jurysdykcję USA lub Kanady. Ograniczenia te dotyczą papie-
rów wartościowych obowiązujących w tychże krajach. 

   Jeśli nie masz wymaganego doświadczenia i wiedzy fachowej, 
nie powinieneś nabywać kryptowaluty DiaCoin ani uczestniczyć w 
Initial Coin Offering.

   Uczestnictwo w IEO może być powiązane z pewnymi zagroże-
niami, takimi jak; utrata zainwestowanych środków, narażenie się 
na zobowiązania podatkowe oraz inne sankcje prawne wynikają-
ce z prawa poszczególnych jurysdykcji. Przed decyzją o inwesty-
cji w IEO, uważnie przeczytaj ten dokument. Działając z należytą 
starannością wymaganej od specjalisty, dokładnie rozważ ryzyko, 
koszty i inne negatywne aspekty. W razie potrzeby zaczerpnij nie-
zależnej opinii eksperta w tej sprawie. Zakup DiaCoin powinien być 
podejmowany wyłącznie przez osoby lub podmioty o znaczącym 
doświadczeniu oraz zrozumieniu wykorzystania złożoności krypto-
walut, jak i systemów oprogramowania opartych na technologii 
blockchain. 

   Niniejszy dokument informacyjny przedstawia plany wobec toke-
na DiaCoin [DC] oraz kierunki rozwoju platformy. Dokument ten nie 
został sporządzony zgodnie z wszelkimi aktami prawnymi lub regu-
lacyjnymi w każdej jurysdykcji na terenie, której może dokonywać 
się obrót tokenami. Ponadto nie posiada on mocy prawnej zapew-
niającej ochronę inwestorom. 
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WSTĘP

   DiaCoin jest tokenem stworzonym przez specjalistów z dziedziny 
kryptowalut. DC jest tokenem w formacie ERC20, jednak w przy-
szłości ma stać się samodzielną kryptowalutą , z własnym block-
chainem. Zabieg ten zdecydowanie pozwoli na nieograniczony 
rozwój oraz większą niezależność programistyczną i ekonomiczną. 
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CO TO JEST DIACOIN

   DiaCoin jest to punkt lojalnościowy potocznie zwany „tokenem”, 
dzięki któremu można nabyć usługi z rabatem. Wartość rabatu 
może wynieść do 100% wartości usługi, w zależności od typu usługi. 
DiaCoiny można zdobywać na dwa sposoby:

  - poprzez zakupy usług/produktów firm współpracujących
  - poprzez zakup bezpośredni DC poprzez platformę.

   Przelicznik jest następujący:

  - zakup w firmach współpracujących – za każde wydane 100 zł 
otrzymuje się 1 DiaCoin
  - zakup bezpośredni –  1 DiaCoin równo-warty jest nie mniej niż 15 zł 
ale ostateczną cene ustali rynek wewnętrzny platformy

   Ponadto DiaCoin będzie listowany na wielu wiodących giełdach 
kryptowalut i cechuje go możliwość wielkich wzrostów. Z naszym   
tokenem związanych jest wielu inwestorów a baza użytkowników 
ciągle się powiększa.
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ROADMAP

II półrocze 2021 r. :

II półrocze 2022 r. : 

- uruchomienie rynku wewnętrznego
- uruchomienie usług komórkowych – w tym płatność za 
pomocą DiaCoin lub mieszana (częściowo punktami i 
częściowo gotówką)
- współpraca z portalem rezerwacji wizyt w całej Polsce – 
od restauracji po usługi medyczne
- uruchomienie aplikacji do płatności DiaCoin

- uruchomienie możliwości zakupu wycieczek/turnusów 
za pomocą DiaCoin 
- uruchomienie platformy do inwestycji w sektorze
nieruchomosci, w tym czerpanie korzyści z wynajmu
nieruchomości

I półrocze 2022 r. :

- uruchomienie platformy VOD i streamingu telewizji 
naziemnej
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