


Ideja je med skupnostjo bila tako dobro

sprejeta, da je prvi MobileCoin nakup bil

mogoč že kmalu po uradni otvoritvi. Tako

sta 18. marca 2015 dva uporabnika iz

Romunije podpisala pogodbo o zamenjavi

55.000 MobileCoinov za hišo. O dogodku,

kjer so bili navzoči predstavniki

CoinsRace, mediji in lokalni notarji ter obe

pogodbeni stranki, je poročalo več kot 800

medijskih kanalov.

O CoinsRace

CoinsRace je spletna

menjalnica za kripto valute in

platforma za razvijanje posla,

ki globalno spletno skupnost

poučuje o koristih in uporabi

kripto valut.

Naše vrednote

CoinsRace si prizadeva za globalni finančni razvoj in napredek.

Verjamemo, da je skupnost ki temelji na kripto valuti najboljši način za

popularizacijo novo odkrite tehnologije in lahko naredi velike spremembe v

pomanjkljivem sistemu.

Naša zgodovina

Razvoj CoinsRace se je pričel 30. januarja 2014 ko je bila registrirana

spletna stran. Približno leto dni nam je vzelo izpopolnjevanje tehnologije,

orodij in celotne ideje, ki stoji za tem. Naša platforma je bila 1. januarja

2015 ekskluzivno odprta članom CoinsRace skupnosti
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Kaj naredi CoinsRace za svoje uporabnike?

• pojasnjuje kako deluje MobileCoin

• ponuja priložnost in dolgoročne ugodnosti
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Po tem je celoten trg ponorel in pričela se je množična menjava blaga

za MobileCoine. Skupnost je tako začela aktivno z menjavo

avtomobilov, motorjev, nepremičnin, zemlje in drugih dobrin na dnevni

bazi. MobileCoin je mnogokrat dokazal, da je sposobna kripto valuta in

da je lahko aktiven in nepogrešljiv del posla.

23. maja 2015 je CoinsRace platforma oznanila, da bodo njeni člani

poleg že ustaljenih fiat valut imeli možnost zamenjati svoje MobileCoine

tudi za zlato in srebro.

CoinsRace platforma za menjavo omogoča našim članom nakup in

prodajo MobileCoinov. Poleg tega pa ponuja uporabnikom digitalno

denarnico, ki se lahko uporablja na vaših mobilnih napravah ter vam

daje popoln nadzor nad stanjem vašega računa ne glede na to kje se

nahajate.

Spletna stran CoinsRace je na voljo

v več kot desetih jezikih: angleščini,

nemščini, italijanščini, poljščini,

bolgarščini, turščini, slovenščini,

madžarščini, romunščini, češčini,

hrvaščini, kitajščini in še več.

CoinsRace Platforma
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Pri CoinsRace verjamemo, da je kripto valuta predstavnik inovacije v

trenutnem ekonomskem sistemu.

MobileCoin (MCoin / MCO) je popolnoma digitalna oblika denarja, ki

temelji na samozadostni mreži uporabnikov in omogoča instantne

transakcije po celem svetu. Kovanec je bil uradno lansiran 1. januarja

2015 in vse od takrat naprej ga je možno zamenjati za fiat valute.

Vrednost MobileCoina je v manj kot 4 mesecih poskočila z 0.10€ na

1.03€.

MobileCoin je plačilno sredstvo in v celoti razvita kripto valuta katero je

ustvarila in popularizira CoinsRace platforma.

• predlaga najboljše možnosti uporabe

• zagotavlja MobileCoin funkcije

• privablja nove uporabnike, da se pridružijo skupnosti

Kaj lahko naši uporabniki počnejo na CoinsRace.com?

• se učijo o zgodovini MobileCoina

• izmenjujejo svoje MobileCoine

• se vključijo v trening za pridobitev licence za trgovce (v sodelovanju z 

ByXpressom)

• nakupujejo z MobileCoini

• si prenesejo denarnico in tako upravljajo s svojim CoinsRace računom

MobileCoin
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Vsak predan MobileCoin uporabnik lahko postane njegov ambasador

in pritegne nove trgovce, da se pridružijo CoinsRace skupnosti. To je

mogoče le po tem ko uporabnik opravi z usposabljanjem v programu

za trgovce.

Vaša udeležba v CoinsRace pomeni da ste ambasador kripto

revolucije. Namreč vi boste tisti, ki boste doprinesli spremembe in

potisnili digitalni razvoj naprej.

Torej, biti ambasador pomeni populariziranje kripto valute in širjenje le

te med nove podpornike.

Prav tako pa je bil sprejet s strani številnih privatnih zastopnikov za

avtomobile in motorje kot so BMW, Citroen, Opel, Suzuki in Yamaha.

BMW Selmar d.o.o. UH car s.r.o UH car s.r.o UH car s.r.o Yamaha Naturmar d.o.o.

V avgustu 2015 je bleščeči motor 'Yamaha 1300A Midnight Star' bil

prodan za MobileCoine s strani bolgarskega CoinsRace uporabnika.

Njegova fiat cena je znašala 10.800€.

10. julija 2015 je slovenski zastopnik prodal BMW 750 kot prvi

zabeležen nakup z MobileCoini pri nekem trgovcu. Malenkost rabljen

avto je bil tako prodan za 32.400 MCO.

MobileCoin Ambasador

5



Kot interno omrežje za izmenjavo, CoinsRace sistem omogoča

rudarjenje in izmenjavo MobileCoinov le registriranim članom vendar je

tehnologija takšna, da jih lahko uporabljajo vsi po celem svetu.

Torej, kako se naredi spletno plačilo? So za to potrebne kakšne

posebne veščine ali znanje?

Spletna plačila so enostavna in instantna prav tako pa tudi bolj varna.

Da bi opravili transakcijo si mora uporabnik prenesti aplikacijo katera

mu omogoča pošiljanje, obdelavo in prejemanje digitalnega denarja.

Čas, ki ga boste vložili v iskanje novih trgovcev kateri bodo pričeli

uporabljati našo kripto valuto, se vam bo dvakratno ali trikratno povrnil

kot prihodek v obliki MobileCoina. Vsa vaša priporočila bodo prinesla

izplačila provizij, tako da je le od vas odvisno kako visoke bodo te

provizije.

Ko ste ambasador vaša ciljna skupina ni omejena zgolj na spletne

podjetnike. Pristopite lahko tudi lastniku kavarne, da bi se pridružil

programu za trgovce in začel sprejemati MobileCoin kot plačilno

sredstvo. Njegova uporaba je enostavna in hitra, saj takšna plačila ne

zahtevajo denarja – vse kar stranka potrebuje je le mobilni telefon ali

tablica s katero digitalno opravi plačilo.

Rudarjenje s CoinsRace
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1. Jan si prenese in namesti MobileCoin aplikacijo; programsko

opremo, ki omogoča proces rudarjenje MobileCoinov. Ta aplikacija

nato ustvari MCoin datoteko katera vsebuje podatke o MCoin

naslovih in količini MobileCoinov, ki jih ima Jan v lasti.

2. Če Jan želi dodatno zavarovati svoje transakcije lahko ustvari nov

naslov za vsako transakcijo. Namreč, denarnica omogoča sledenje

MobileCoin vrednostim transakcij. MCoin naslov je sestavljen iz

dveh delov: zasebnega ključa in javnega ključa. Svoj zasebni ključ

vedno skrbno varujte in ga ne delite!

Primer MobileCoin Transakcije

3. Ko mu Janova prijateljica

Anja želi poslatiMobileCoine, si

mora Jan ustvariti nov par

ključev ter javni del ključa deliti

z Anjo.



S CoinsRace lahko najamete CRX enote in na takšen način sodelujete v

procesu rudarjenja. CRX enota je posebej oblikovana strojna oprema da

ustvarja in potrjuje MobileCoine.

Ker je to izjemno drag in zapleten kos strojne opreme smo se pri

CoinsRace odločili celotno zadevo poenostaviti in jo narediti dostopno

vsem članom. Pri tem vam ponujamo polno podporo in upravljanje s strani

ekipe specialistov za kripto valute. Na tak način lahko naši uporabniki v

popolnosti sodelujejo pri procesu rudarjenja brez kakršnih koli dodatnih

stroškov in naporov.

4. Anja vnese javni ključ v svojo MCoin aplikacijo in pošlje Janu želeno

količino MobileCoinov.

5. Ko je transakcija enkrat opravljena se podatki povezani s

transakcijo prenesejo v MCoin mrežo, kjer to lahko vidijo vsi njeni člani.

Ti podatki vsebujejo: javni ključ od Anje in Jana, preneseno količino in

unikaten MCoin podpis, ki je osnovan na Anjinem zasebnem ključu.

6. MobileCoin mreža potrdi transakcijo in šele takrat so MCoin dejansko

preneseni z Anjinega računa na Janov.

Do potrditvenega postopka pride ko uporabniki rešijo tako imenovano

''sestavljanko''. Vsak kos sestavljanke ima vzorec in da se lahko potrdi

mora vsak transakcija ustrezati temu vzorcu. Celotna ta operacija se

imenuje ''mining'' (slo. rudarjenje). Pri CoinsRace se MobileCoin

transakcije zgodijo v nekaj minutah.

7. Ob zaključku potrditvenega postopka je transakcijska koda dodana v

javno verigo.

8. CoinsRace uporabniki, ki sodelujejo pri procesu MobileCoin

rudarjenja, so nagrajeni. Torej; aktivnejši kot ste, več MCoinov boste

dobili.

Imejte svojo CRX enoto
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Zakaj najeti CRX enoto v CoinsRace?

• enoletna najemna pogodba

• direktna vključitev v mrežo

• nobenih stroškov elektrike

• izjemna pomoč pri stabilnosti in varnosti

• nikakršnih stroškov za namestitev opreme

• brez stroškov vzdrževanja

• takojšnje plačilo



Na kratko; naša elektronska denarnica omogoča uporabnikom

vzpostavitev varnih finančnih povezav s partnerji v CoinsRace mreži.

MobileCoin transakcije se izvajajo zahvaljujoč platformi CoinsRace in 

MobileCoin denarnicam.

MobileCoin elektronska denarnica je centralizirana mobilna aplikacija

za Android in iOS platforme, ki uporabnikom omogočajo preprosto in

direktno trgovanje ter izmenjevanje kovancev preko mobilne verzije

platforme.

Mobilna aplikacija je zanesljiv način s katerim lahko poslovni vidik kripto

valute naredimo trajnejšega in bolj uporabniku prijaznega. Pri

CoinsRace delamo le z najnovejšo tehnologijo, saj želimo našim

trgovcem zagotoviti najboljše razpoložljivo orodje za spletno vodenje

posla.

Kot dodatek temu; MobileCoin ima decentralizirano ogrodje tako kot

katera koli druga kripto valuta. To pomeni da si lahko vsak uporabnik

prenese decentralizirano denarnico ter s kovanci upravlja kakor želi in

je pri tem anonimen.

Prednosti MobileCoin E-denarnice

Naša E-denarnica
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Prenesite si MobileCoin denarnico kot mobilno aplikacijo ter uživajte v 

sledečih funkcijah:

√ varnost. Naša e-denarnica je zaščitena s specifičnim programom za 

šifriranje.

√ hitre transakcije. Te so možne le preko elektronske mreže ali z

drugimi besedami povedano; preko elektronske denarnice.

Zamenjajte svoje MCoine, z njimi kupujte in prodajajte stvari z enim

samim prstnim dotikom.

√ ostanite povezani s svojimi najljubšimi blagovnim znamkami.

Starbucks, Dunkin' Donuts in mnoga druga podjetja so že sprejela

tehnologijo elektronskega plačevanja in digitalne valute kot plačilno

sredstvo.

√ je poslovno orodje. Če ste prodajalec, bo elektronska denarnica

nekaj kar boste v prihodnosti nujno potrebovali.

√ Izmenjujte, trgujte in plačujte z našo MobileCoin e-denarnico. 

Enostaven nadzor nad vašim računom, transakcijami in razpoložljivimi 

sredstvi vam omogoča da prihranite čas in se osredotočite na resnično 

pomembne zadeve.
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Ogromen potencial obstaja za kripto valute. Ravno zato smo razvili

program za trgovce (ang. merchant program), ki omogoča pravim

podjetnikom da kar najbolje izkoristijo ta digitalni fenomen.

Program za trgovce ponuja številne ugodnosti do katerih so upravičeno

samo CoinsRace člani.

Program za trgovce je v osnovi nagradni sistem za člane, da predstavijo

MobileCoin trgovcem. S tem ko narašča skupnost uporabnikov se

povečuje tudi priložnost. Ta spodbuda je nekaj kar resnično loči

MobileCoina od česar koli drugega.

Samo zamislite si, da ste plačani za predstavitev nečesa kar je

brezplačno in ljudem pomaga rešiti težave!

Vsak predan MobileCoin uporabnik lahko postane njegov ambasador in

povabi nove trgovce, da se pridružijo CoinsRace skupnost. To je

mogoče šele ko zaključi uvajanje tega programa za trgovce.

Program za trgovce

Postanite Ambasador Kripto Revolucije 
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Vaša naloga kot ambasador je da pritegnete nove podpornike in

pomagati k širitvi valute.

Ker za kripto valute obstaja velik potencial za rast smo razvili ta

program, ki pravim podjetnikom omogoča da kar najbolje izkoristijo

trenutni digitalni fenomen.

In mi si želimo biti med prvimi, ki bodo prepoznali ta izjemen potencial.

Pri predstavitvi MobileCoinea novim poslovnim partnerjev, certificirani

ambasadorji delijo edinstvene informacije o MobileCoinu in sistemu

CoinsRace ter razložijo njune prednosti.

Sodelovanje z novimi trgovci 
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Kakšne so prednosti uporabe MobileCoina kot plačilnega sredstva?

√ enostaven za uporabo. Trgovec ne potrebuje nikakršne posebne

opreme za poslovanje z MobileCoini. Pametni telefon, tablica ali

računalnik so povsem primerni za MCoin transakcije in njihovo

upravljanje.

√ nižji stroški zahvaljujoč neodvisnosti MobileCoina od bank ter

drugih bančnih institucij.

√ CoinsRace je del rastoče poslovne mreže, ki prinaša številne

oglaševalske priložnosti. S prisvojitvijo MCoinov dobijo trgovci večjo

prepoznavnost za svoje produkte in storitve.

√ dodaten potencialni dobiček na osnovi rasti

√ možnost takojšnje zamenjave za fiat valuto odpravi tveganje pred 

nestabilnostjo
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Zakaj bi se morali pridružiti CoinsRace?

√ Je vstopna točka do privatne poslovne skupnosti ter velikih 

oglaševalskih in marketinških mrež.

√ Coinsrace je varna platforma za številne finančne operacije z

mobilecoinom. Kar pomeni, da našim trgovcem ponujamo

menjalnico in trgovalne funkcije.

√ Ponuja močan sistem nagrajevanja, ki trgovcem omogoča prejetje

provizij ob registraciji njihovih priporočenih partnerjev. Trgovec bo

tako nagrajen vsakič ko nekdo, kateremu je priporočitelj, prodal

izdelek ali storitev znotraj coinsrace skupnosti.

√ Dodatna možnost za optimiziranje spletne prisotnosti in možnost da

ustvarite še več prometa (in potencialnih strank) na svoji spletni

strani.




