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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Smart City Eco είναι μια λύση που βασίζεται σε προηγούμενες
εμπειρίες του δημιουργού του έργου στον κόσμο των τυχερών 
παιχνιδιών και εμπειρίες στην ηλεκτρονική οικονομία στο 
συνολό της.

Το έργο μας βασίζεται στην ηλεκτρονική οικονομία. Θέλουμε να 
αναπτύξουμε ένα ενιαίο σύστημα για όλη την ηλεκτρονική 
οικονομία, έναν εικονικό κόσμο υποστηριζόμενο από το SCE και 
από τους ανθρώπους.

Θέλουμε να παρέχουμε λύσεις στους ανθρώπους που πρέπει να 
ολοκληρώσουν την εργασία τους, με την παροχή των απαραίτητων 
πληροφοριών για να ολοκληρώσουν το έργο τους, παρέχοντας 
επιπλέον μια πλατφόρμα σε άλλα ICO και συνεργάτες .

Η έξυπνη πόλη μας θα προσφέρει όλες τις λύσεις σε μια ενιαία 
πλατφόρμα. Θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα εμπορικό σήμα με την 
ευκαιρία θα αγοράζουμε αγαθά από τους συνεργάτες μας 
χρησιμοποιώντας SCE και θα παραδίδουμε τα αγαθά στη δική σας 
διεύθυνση κατοικίας. Τα τυχερά παιχνίδια που ενθαρρύνονται από 
πιθανά κέρδη όπου όλες οι αναβαθμίσεις και το υπόλοιπο της 
οικονομίας των τυχερών παιχνιδιών γίνεται σε SCE που θα 
αποφέρουν κέρδη σε παίκτες που επενδύουν το χρόνο τους και 
αναπτύσσουν αγώνες μας.
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Θα ξεκινήσουμε μερικά παιχνίδια στην αρχή και το πρώτο που θα 
κυκλοφορήσει θα είναι το πρόγραμμα Smart City Eco βασισμένο 
στον περιηγητή που προσομοιώνει την εικονική οικονομία και την 
εικονική σύνδεση μεταξύ των περιοχών. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει 
το παιχνίδι αναψυχής με πολλά παιχνίδια που προσφέρονται  
χρησιμοποιώντας τα SCE.

Μια κοινωνική πλατφόρμα που θα συνδέει τους ανθρώπους και θα 
τους παρέχει βιογραφία για πιθανή απασχόληση, επίσης η 
πλατφόρμα μας θα προσφέρει ένα πορτοφόλι με πολλαπλά 
νομίσματα.

Θέλουμε να παρέχουμε στους χρήστες μας 
μια πραγματική μοναδική λύση και 
απλούστερες λύσεις για όλα τα προβλήματα 
της αγοράς των κρύπτο.

Επίσης, μια ασφαλή αγορά και περισσότερες ιδέες που θα 
αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, θα κάνουμε ένα μάρκετ για τους 
μέσους χρήστες κρύπτο και θα τους παρέχουμε την ησυχία του 
μυαλού και μια ευχάριστη εμπειρία στο διαδίκτυο, καθώς θα 
εξαλείψουμε την ανάγκη να μετακινηθείτε από πλατφόρμα σε 
πλατφόρμα.
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T1 2018
ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

T2 2018
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

T3 2018 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ

T3 2019
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ

T4 2019
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

T2 2018
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

T4 2018
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ

T1 2020
ΒΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Πλατφόρμα που χρησιμοποιείται:WAVES 

Σύνολο Νομισμάτων: 10,000,000,000 

Τιμή ανά Νόμισμα: 0.01 $ 

Σκληρό όριο: 12,000,000 $ 

Το Smart City Eco απευθύνεται σε όλες τις 
σημαντικές σε απευθείας σύνδεση  βιομηχανίες 

της παγκόσμιας οικονομίας.

Θέλουμε να παρέχουμε έξυπνες λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία 
της αλυσίδας και θα στοχεύσουμε στους πιο κερδοφόρους τομείς 
της ηλεκτρονικής οικονομίας.

Χρησιμοποιώντας την παγκόσμια αγορά και τη βιομηχανία πολλών 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Smart City Eco θέλουμε να 
δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά.

Μια έξυπνη λύση που συνδυάζει την ηλεκτρονική οικονομία και τα 
τυχερά παιχνίδια σε μια έξυπνη πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα που θα 
στοχεύει κάθε μέρα σε απευθείας σύνδεση παίκτες και σε απευθείας 
σύνδεση καταναλωτές που θα παρέχουν μια ενιαία στάση για όλες τις 
ηλεκτρονικές ανάγκες τους.
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Προβλήματα στον κόσμο των 
κρυπτο
Είναι γύρω μας.

Θα συνοψίσουμε τώρα μια λίστα με ορισμένα 
προβλήματα.

Το πρώτο πρόβλημα είναι η ικανότητα κατανόησης των προβλημάτων 
στον τομέα των χρημάτων.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σήμερα είναι η έλλειψη μιας 
αγοράς όπου οι άνθρωποι μπορούν να διατηρήσουν τα νομίσματα τους.

Πολλά έργα δεν προσφέρουν λύσεις και δεν χρησιμοποιούν περιπτώσεις 
για το νόμισμά τους και, κατά τη γνώμη μας, νομίσματα όπως το Bitcoin, 
προσφέρουμε μια έτοιμη λύση, η οποία έχει υλοποιηθεί με 
αποκεντρωμένο τρόπο.

Επίσης, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν 10 πορτοφόλια και να κρατούν 
χρήματα σε χρηματιστήρια τα οποία, κατά τη γνώμη μας, χρεώνουν 
υψηλές αμοιβές για αναλήψεις και με αυτό, να περιορίζουν έναν τακτικό 
χρήστη που έχει περιορισμένο χρηματικό ποσό σε κάθε νόμισμα με 
10-20% αμοιβή.

Επίσης, υπάρχουν εισφορές για την κατάθεση χρημάτων 
fiat για να αποκτήσετε το Bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο 
νόμισμα. Οι άνθρωποι χάνουν περίπου το 6-10% σε αυτή 
την κατάσταση, έτσι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτό 
που χάνετε και να προσφέρουμε λύσεις για όλα τα 
παραπάνω αναφερθέντα προβλήματα.

Σχεδιάζουμε να προσφέρουμε μια λύση για το πρόβλημα των παιχνιδιών 
στο διαδίκτυο. Τώρα, φανταστείτε αν μπορείτε να παίξετε παιχνίδια και 
να ανταμειφθείτε για τις προόδους σας με SCE όπου κάθε παίκτης θα 
ανταμειφθεί ανάλογα με τις ικανότητες και την πρόοδο του ιντερνετικού 
βασιλείου τους.
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Υπάρχει επίσης πρόβλημα με την ασφάλεια των κεφαλαίων, την 
πιθανότητα χακινγκ και την πλήρη απώλεια των κεφαλαίων.

Η ταχύτητα και τα τέλη συναλλαγών είναι ένα από τα κύρια προβλήματα 
του Bitcoin αυτή τη στιγμή.

Η αγορά προϊόντων με σχεδόν όλα τα κρύπτο δεν έχει λυθεί ακόμα 
και το μεγαλύτερο μέρος του νομίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για διαπραγμάτευση.
Επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξοικονόμηση 
χρημάτων είναι η απεριόριστη εκτύπωση χρημάτων που προκαλεί το 
νόμισμα να χάσει την αξία του.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα τέλη για την επένδυση μέσω πιστωτικής κάρτας 
κυμαίνονται από 6-10% χρησιμοποιώντας κάποια 
χρηματιστήρια.
Τα τέλη απόσυρσης από ανταλλαγές σε πορτοφόλι είναι έως 
και 20% ανά νόμισμα.

Δεν υπάρχουν λόγοι για την ύπαρξη των νομισμάτων 
εκτός από την εμπορία και την κερδοσκοπία. Δεν 
παρέχονται λύσεις για τις δαπάνες και οικονομία τους. 
Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές που ανοίγουν ώστε οι 
χρήστες να ξοδεύουν τα χρήματά τους σε κάποια 
προϊόντα και να έχουν οποιοδήποτε άλλο όφελος εκτός 
από την εξοικονόμηση ελπίζοντας ότι θα αυξηθεί σε αξία.

Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί πολλαπλά πορτοφόλια 
για τη διατήρηση κρυπτο και υπάρχουν πολλές 
αναξιόπιστες λύσεις που δεν παρέχουν μια ολοκληρωμένη 
λύση για την ασφάλεια. Τα περισσότερα νομίσματα δεν 
παρέχουν καμία λύση για τις δαπάνες και τη ρευστότητα, 
μπορεί να έχουν ένα εξαιρετικό προϊόν αλλά όχι κάτι που 
θα ωφελήσει όμως τον κάτοχο των νομισμάτων
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ΛΥΣΕΙΣ 
Εκτός από τις συναλλαγές στα ανταλλακτήρια και την κερδοσκοπία των 
τιμών, το νόμισμα μας αντιπροσωπεύει το καύσιμο για όλες τις 
συναλλαγές που θα συμβούν στην πλατφόρμα μας.

Το σύστημα της οικονομίας μας θα έχει 10.000.000.000 μάρκες που 
δημιουργούνται για χρήση της πλατφόρμας και όσο και για τις απαιτήσεις, 
τα νομίσματα μας δεν θα χάσουν αξία, καθώς τα χρήματα από το fiat 
διατίθενται μέσω περισσότερων πηγών. Έχουμε στοχεύσει σε όλους τους 
σημαντικούς τομείς της διαδικτυακής οικονομίας και θέλουμε να λύσουμε 
το πρόβλημα της ζήτησης δημιουργώντας μια μεγάλη αγορά και μια 
μεγάλη ανάγκη για χρήση των νομισμάτων μας και δημιουργώντας έτσι 
μεγάλη ζήτηση γι 'αυτά.

Το πολλαπλό χαρτοφυλάκιο νομισμάτων θα παρέχει 
ασφαλή αποθήκευση των νομισμάτων και των 
περισσότερων από τα πιο δημοφιλή κρυπτο, 100% 
ασφαλές, και αδύνατο να χάσει και χρήματα που 
ελέγχονται από τους χρήστες. Αγοράστε προϊόντα με 
τα SCE και τα παραδίδετε στη διεύθυνση κατοικίας 
σας μέσω ταχυδρομείου. Σχεδιάζουμε να 
υλοποιήσουμε πολλούς πωλητές συνεργατών που θα 
δέχονται τα SCE ως πληρωμές και θα εφαρμόσουν 
τις πωλήσεις των προϊόντων τους στην πλατφόρμα 
μας. Σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε σε μια ποικιλία 
προϊόντων και να φέρουμε τους Κινέζους, και με την 
ευκαιρία να αγοράσουν αγαθά και εξοπλισμό 
λογισμικού που χρειάζονται για εξόρυξη. 
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Θα ισχύουν ελάχιστα τέλη κατά την επένδυση μέσω των συνεργατών 
μας, η οποία παρέχει καταθέσεις μέσω πιστωτικών καρτών για όλους 
τους μη κατοίκους των ΗΠΑ. Χαμηλά τέλη αναλήψεων επίσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ WAVES 

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ

WAVES ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

100%
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣ
ΜΕΝΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ

ΧΑΜΗΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 0,01 
ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΕΝΩ ΣΤΟ 
ΕΤΗ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ 
ΔΟΛΛΑΡΙΑ

ΤΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΕΙ 
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ 
ΑΣΦΑΛΗ
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
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Η επέκταση o

Θα επεκταθούμε μετά την ολοκλήρωση του ICO 
και θα αναζητήσουμε για ταλαντούχους 
ανθρώπους για να αυξήσουν την ομάδα μας. 
Πρέπει να οργανώσουμε την ομάδα που 
απαιτείται για τις αναβαθμίσεις της πλατφόρμας 
που πρέπει να υλοποιήσουμε. Θα οργανώσουμε 
το έργο αναπτύσσοντας την ομάδα σε διάφορους 
τομείς, οι οποίοι διεξάγονται από μεμονωμένους 
αρχηγούς κάθε τμήματος.

Συνεργάτες που τους χρειαζόμαστε θα

υλοποιηθούν μετά το τέλος και τη δημοσίευση της 
έκδοσης προγράμματος περιήγησης ιστού του 
ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος. Πρέπει να βρούμε 
εταίρους που ενδιαφέρονται για την εξωτερική 
ανάθεση εργασιών και θα τους επιτρέψουμε να 
καταγράψουν τις προσφορές εργασίας στην 
πλατφόρμα μας, οι οποίες θα αποτελέσουν 
μεσάζοντα. 

Πρέπει να βρούμε εταίρους που ενδιαφέρονται να πουλήσουν το προϊόν τους 
μέσω της πλατφόρμας μας και σχεδιάζουμε να επικεντρωθούμε στην εξεύρεση 
συνεργατών από την Κίνα για να προσφέρουμε φτηνά προϊόντα τεχνολογίας 
που να καλύπτουν εξοπλισμό εξόρυξης και ποικιλία προϊόντων. Θα βρείτε 
επίσης όλους τους ενδιαφερόμενους διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής 
πώλησης και θα βαθμολογούνται με ένα σύστημα βαθμολόγησης 5 αστέρων και 
η εξαπάτηση δεν θα είναι επικερδής για όσους θα επιχειρούσαν να κάνουν, 
καθώς η πληρωμή θα κλειδωθεί μέχρι ο αγοραστής να επιβεβαιώσει ότι έλαβε 
τα αγαθά και είναι ευχαριστημένος με το προϊόν. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να 
αποτρέψουμε απάτες επιστροφής και θα υπάρξουν λύσεις για την 
αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αγοράς που ενδέχεται να προκύψουν.

Η εύρεση συνεργατών θα διαρκέσει πριν από την έκδοση της άλφα 
έκδοσης και μόλις κυκλοφορήσει, οι χρήστες μας θα μπορέσουν να 
δοκιμάσουν όλους τους τομείς και θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε 
τις εμπειρίες των χρηστών και να εφαρμόσουμε τις βελτιώσεις που 
απαιτούνται για να καταστήσουν την πλατφόρμα μας πιο φιλική προς το 
χρήστη.
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ΞΩΔΕΥΟΝΤΑΣ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΜΑΣ.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
SCE

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
SCE

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΜΕ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
SCE

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΖΙ 
ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ 
ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ SCE
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.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΠΟΥ 
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΣΕ ΜΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Ο ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ 
ΑΛΛΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΜΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
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ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

60%

ΟΜΑΔΑ
10%

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
20%

ΝΟΜΙΚΑ
10%

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΣΤΟ 40%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10% 
ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΠΩΛΗΣΗ
ΕΩΣ
45%

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

5%
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ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Συμμετέχοντας στην πώληση πλήθους, ο αγοραστής συμφωνεί με τα 
παραπάνω και, ειδικότερα, αντιπροσωπεύει και εγγυάται ότι κατανοεί τα 
ακόλουθα:

Η SCE δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλειες που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 
αυτού του έργου. Η αγορά των νομισμάτων είναι 
αποκλειστικά δική σας ευθύνη και συνεπώς αναγνωρίζετε 
ότι η SCE βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και εξακολουθεί 
να 
υπόκειται σε αλλαγές και δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες 

που μπορεί να προκύψουν από την επένδυση στα SCE.
 Έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που συνοδεύουν τη Λευκη Βιβλο. Συμφωνείτε με το πλήρες 
περιεχόμενό της και αποδεχτείτε ότι δεσμεύεστε νομικά 

από αυτούς.
Είστε εξουσιοδοτημένοι και έχετε πλήρη εξουσία για να 
αγοράσετε Smart City Eco σύμφωνα με τους νόμους που 
ισχύουν στη δικαιοδοσία σας.

Δεν είστε ούτε πολίτης των ΗΠΑ ούτε κάτοικος.
Ζείτε σε μια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο Smart City Eco 
(SCE) να πωλεί (SCE) νομίσματα μέσω του πλήθους, χωρίς να 
απαιτείται τοπική εξουσιοδότηση.
Γνωρίζετε όλους τους σχετικούς κανονισμούς της 
συγκεκριμένης δικαιοδοσίας στην οποία βασίζονται και ότι η 
αγορά κρυπτογραφικών μαρκών σε αυτήν τη δικαιοδοσία 
δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή υπόκειται σε πρόσθετες 
νομικές προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους.
Δεν θα χρησιμοποιήσει το πλήθος για οποιαδήποτε παράνομη 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φύση των κρυπτογραφικών 
νομισμάτων και έχουμε σημαντική εμπειρία και λειτουργική κατανόηση 
της χρήσης και των περιπλοκών των
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όσων ασχολούνται με τα κρυπτο και τα νομίσματα και τα 
συστήματα και τις υπηρεσίες που βασίζονται στην 
αλυσίδα.

Αγοράστε Smart City Eco επειδή επιθυμείτε να έχετε 
πρόσβαση στην πλατφόρμα του Smart City Eco (SCE). Η 
εικονική οικονομία είναι απίστευτα καινοτόμος. Τα τυχόν 
νομίσματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν από κανονιστικές 
ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών 
ιδιοκτησίας, χρήσης ή κατοχής.
Οι ρυθμιστικές αρχές ή άλλες αρχές ενδέχεται να απαιτούν 
την τροποποίηση, εν όλω ή εν μέρει, της μηχανικής του SCE. 
Ως εκ τούτου, μπορούμε να αναθεωρήσουμε τους 
μηχανισμούς για να συμμορφωθούμε με κανονιστικές 
απαιτήσεις ή άλλες κυβερνητικές ή επιχειρηματικές 
υποχρεώσεις.
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η προγραμματισμένη μας μηχανική 
είναι πιθανή στην τελική της έκδοση.

ενώνουμε το όραμά μας 
στην οικοδόμηση μιας 
πραγματικά έξυπνης 
διαδικτυακής πόλης




