HUX

โปรโมชัน่ !
วันนี ้ – 31 ตุลาคม 2563
เพียง 100 HUGG

H-Mining กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ในการขุดเหรี ยญดิจิตอล
ทังแบบ
้
PoW (Proof of Work) และ PoS (Proof of Stake)

H-Stake ( HUGG-STAKE )
ความเสี่ยง ต่า = 0 .vs. ผลตอบแทน ต่า > 37 % / ปี

> 37% ต่อ ปี

5% ต่อ เดือน

500 HUGG

HUGG

H-Mining เสนอการ Stake คูปองดิจิตอล HUGG แบบ PoS (Proof of Stake)
เราเรี ยกกันว่า H-Stake ( Hugg-Stake ) สาหรับ คูปองดิจิตอล HUGG
( มาก่อน – ได้ ก่อน – มาเร็วได้ มาก – มาช้ าได้ น้อย )
การทา H-Stake จะได้ รับรางวัลตังแต่
้ 5% ต่อเดือน และลดลงตามระยะเวลาแต่ไม่ต่ากว่า
2.5% ต่อเดือน ตลอดไป จนกว่าจะเลิกทา รวมรับรางวัล > 37% ต่อปี
( มาก่อนได้ 5% มาหลังเหลือ 2.5% )
ง่ายๆ เพียง – มี คูปองดิจิตอล HUGG ตามจานวนที่กาหนด ไว้ ในกระเป๋ าตัง เท่านี ้
รางวัลก็จะถูกโอนเข้ ากระเป๋ าตัง ของทุกท่าน ทุก 30 วัน โดยอัตโนมัติ!

ตาราง รางวัลการทา H-Stake
เดือน

วันนี ้ – กันยายน
63

ตุลาคม 63

พฤศจิกายน 63

ธันวาคม 63

มกราคม 64 –
เป็ นต้ นไป

% / เดือน

5.0 %

4.5 %

4.0 %

3.5 %

2.5 %

% / ปี

37.0 %

34.5 %

32.5 %

31.0 %

30.0 %

ตารางเวลาการเริ่มทา – การโอนจ่ายรางวัล จะปรับเหลือ 2.5% เท่ากันหมด เริ่มตั ้งแต่ มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป

เพียงแค่ …

1. มี คูปองดิจิตอล HUGG ไว้ ในกระเป๋ าตัง 500 HUGG ( ไม่ขาด – ไม่เกิน )
2. ส่ง e-mail หมายเลขกระเป๋ าตัง ของ H-Stake มายัง Support@HuggPaY.com
( ขันตอนการยื
้
นยัน การเป็ นเจ้ าของ ของหมายเลขกระเป๋ าตัง H-Stake อยู่ที่หน้ าท้ ายสุด )
3. รับรางวัลเป็ น เหรี ยญดิจิตอล HUX (ERC-20)
4. ครบ 30 วัน ระบบจะโอนรางวัล ไปยัง กระเป๋ าตัง ที่ใช้ เพื่อรับรางวัล อัตโนมัต!ิ
5. ให้ รางวัลเป็ น % (ง่าย – ไม่ย่งุ ยาก – ยุติธรรม - ชัดเจน – ตรวจสอบได้ อยู่บนบล็อกเชน)
6. และยิ่งได้ เพิ่มมากขึ ้น เพราะราคาของ เหรี ยญดิจิตอล HUX อยู่ในช่วง Pre-Sale!

การรับรางวัล ของผู้ทา หรื อผู้ถือ H-Stake …

1. ผู้ทา หรื อ ผู้ถือ H-Stake ส่งข้ อมูล 2 อย่าง ทาง e-mail :
- 1.1 หมายเลขกระเป๋ าตัง HUGG ที่ใช้ ทา H-Stake ( ต้ องยันยืน การเป็ นเจ้ าของ )
- 1.2 หมายเลขกระเป๋ าตัง HUX (ERC-20) ที่ใช้ เพื่อ รับรางวัล
มาที่ Support@HuggPaY.com ก่อนที่ กระเป๋ าตังที่ใช้ ทา H-Stake จะมี คูปอง
ดิจิตอล HUGG ครบ 500 HUGG (เริ่ มนับวัน)
2. รับรางวัล อัตโนมัติ! ทุก ๆ 30 วัน ( ที่ยงั ถือ H-Stake อยู่ ตามเงื่อนไข )

ขันตอนการยื
้
นยัน การเป็ นเจ้ าของ หมายเลขกระเป๋ าตัง H-Stake ของท่าน :
1. หลังจากมี 500 HUGG ครบแล้ ว
ใน กระเป๋ าตัง H-Stake ของท่าน
2. ส่ง คูปองจานวนน้ อยๆ จานวน 0.1 HUGG
จาก กระเป๋ าตัง H-Stake ของท่าน มายัง
กระเป๋ าตัง ของ HuggPaY
3. หมายเลขกระเป๋ าตังของ HuggPaY
ดังแสดง QRCode ไว้ ที่ด้านขวามือ นี ้
4. HuggPaY จะโอน 0.1 HUGG คืน ไปยัง
กระเป๋ าตัง H-Stake ของท่าน ณ เวลาที่เริ่ มนับ
เพื่อการรับรางวัล หรื อ ภายใน 24 ชัว่ โมง.

HuggPaY*stellarterm.com

สนใจ หรื อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ ที่
www.HuggCorp.com/th/

HuggPaY

