MST Vásárlási Útmutató
1. Trust Wallet letöltése és telepítése.
Elérhető App Store és Google Play áruházban is.
(Más Walletet is használhatsz, a lényeg, hogy az MST
token fogadására alkalmas legyen)

2.Trust Pénztárca beállítása
Miután letöltötted a Walletet, nyisd meg és kattints a ,,Create a (New) Wallet" elemre.

3. Mentsd el a jelszavad („Seed Phrase”)
Nagyon fontos! Ezek a kifejezések és a megfelelő sorrendjük helyreállítási kulcsként
működnek.
A kód elfelejtése a teljes pénzed elvesztését jelenti.
Soha ne add oda másnak ezeket, mert úgy hozzáférnek a tárcádhoz.
Mentsd el a szavakat a megfelelő sorrendben, valamint gondoskodj azok biztonságáról az
esetleges korruptálódás elkerülése érdekében!

4. MST hozzáadása a Trust Wallet pénztárcádhoz
Koppints a jobb felső sarokban található ikonra, majd az „Add Custom token” elemre.
A képernyő tetején értintsd meg az „Ethereum” lehetőséget és válaszd ki a „Smart Chain”t.
Másold ki a szerződési az alábbi szerződési címet és illeszd be a „Contract Address” menübe.
Contract Address: 0x5e9b7100ef06d4d1f1f187c7c6b169e376044307
Ezután automatikusan kitöltődnek a következő adatok. Amennyiben ez nem történik meg írd be
a következőket:
Name: Millionstarter
Symbol: MST
Decimals: 9
Kattints a „Done” gombra a jobb felső sarokban.
Ide kapod majd a tokenjeidet.
Amennyiben mindent jól csináltál, az MST token megjelenik a
főoldalon mellette pedig BEP20 felirat lesz látható.

5. Millionstarter fiók létrehozása
Regisztrálj az app.millionstarter.com/register oldalon.
A folyamat elindításához töltsd ki a mezőket az adataiddal, majd kattints a „Create Account”
gombra.
A fiók létrehozása után kapsz egy ellenőrző linket arra az e-mail címre, amellyel kitöltötted az
űrlapot.
Tartózkodási helyétől függően ez akár 1-4 percet is igénybe vehet!
Kattints a „Sign In” gombra, vagy lépj az app.millionstarter.com/login webhelyre, hogy hozzáférj
a fiókodhoz.

6. KYC - Személyazonosság ellenőrzés
A főképernyőn a „KYC Submit” elemre kattintva végezd el a KYC személyazonosság ellenőrzését
1.Személyes adatok megadása
2.Fényképes igazolvány feltöltése (Vezetői engedély, Útlevél, Személyigazolvány)
Fontos, hogy a fénykép legyen tiszta és az igazolványon szereplő adatok olvashatóak legyenek.
Homályos, csillogó, sötét, kivágott és szerkesztett képeket nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben a választott igazolvány hátlapja egyszínű vagy adat nélküli annak feltöltését is kérjük.
I. KÉP - Igazolvány előlapja
II. KÉP - Igazolvány hátlapja
III. KÉP - Szelfi a kiválasztott azonosító előlapjával a kezedben
3.MST fogadására alkalmas Wallet megadása (Trust, Metamask, stb)
Ennek a folyamata a következő:
I. Nyisd meg a Trust Wallet applikációt.
II. Kattints a főképernyőn az MST tokenre.
III. Keresd a képernyő közepén a „Receive” gombot.
Ha ezt megérinted, automatikusan kimásolásra kerül az MST token címed.
IV. Ezt követően térj vissz a KYC-hez a Millionstarter oldalára
és a „Receive Address”-hez illeszd be az imént kimásolt címet.

7. MST token vásárlás kriptovalutával
ETH, USDT, BUSD, vagy BNB közül választhatsz.
Használd a BNB -t a legolcsóbb és leggyorsabb tranzakcióért.
Érintsd meg a „Smart Chain” elemet a Trust Wallet főképernyőjén,
majd a jobb felső sarokban a „Buy” elemet.
Mi az egyszerű fizetéshez javasoljuk a Simplex fizetési mód kiválasztását,
ahol az Apple mobil felhasználók Apple Pay funkcióval is fizethetnek.
Add meg USD-ben, hogy mekkora összegű Smart Chain-t akarsz venni,
amelyet MST -Millionstarter tokenre fogsz váltani.
A fizetéshez szükség lehet KYC ellenőrzésre (Személyazonosság ellenőrzése).
Ez esetben készíts a kért dokumentumokról fényképeket az igazoláshoz.
Ha a tranzakció nem sikerül, akkor fel kell venned a kapcsolatot a bankoddal
a nemzetközi tranzakciók engedélyezéséhez.
A Vásárlás után időbe telhet a tranzakció feldolgozása. Légy türelemmel, ez normális.
Amennyiben már van BNB / ETH / BUSD / USDT a tárcádban, a következő lépéseket
kell megtenned a vásárláshoz:
Számítógépről:
I. A Millionstarter nyitóoldalán keresd a „Buy Token Now” elemet.
II. Menj rá, hogy Connect Wallet és csatlakoztasd a Trust vagy Metamask esetleg más tárcádat.
III. A fizetési módnál válaszd ki amelyik kriptovalutával akarsz fizetni. (BNB / ETH / BUSD / USDT)
IV. Add meg a vásárolni kívánt MST Token mennyiséget. Az MST mellett látni fogod, hogy
mennyibe kerül kriptovalutával.
Minimális vásárlás: 50 USD.
Kattints a „Make Payment” elemre. (BNB esetén)
Kattints a „Pay Allow” elemre. (ETH, BUSD, USDT esetén) majd a feljövő ablakba megerősítés és
a Successful után Kattints a „Make Payment” elemre.
V. Majd Jelöld ki a Pay via Crypto-t és fogadd el a feltételeket. Kattints a Buy Token Now gombra.
VI. Insert your payment address (Ide fizetési címedet kell megadnod, vagyis a Wallet címet,
ahonnan a kriptovalutát küldted.)
VII. Confirm Payment gomb. (És már kész is a vásárlás)
Mobiltelefonról:
I. Belépsz a Wallet-be (Trust Wallet, Metamask Wallet)
II. A Dappsben / Browserben megnyitod a következő linket:
https://app.millionstarter.com/login
III. Belépsz az accountodba,
IV. Majd menüben, vagy a főoldalon a Token vásárlása
V. Az oldal tetején rákattintasz arra, hogy Connect Wallet,
VI. Kiírja, hogy Wallet connected
VII. A fizetési módnál válaszd ki amelyik kriptovalutával akarsz fizetni. (BNB / ETH / BUSD / USDT)
VIII. Add meg a vásárolni kívánt MST Token mennyiséget. Az MST mellett látni fogod, hogy
mennyibe kerül kriptovalutával.
Minimális vásárlás: 50 USD.
Kattints a „Make Payment” elemre. (BNB esetén)
Kattints a „Pay Allow” elemre. (ETH, BUSD, USDT esetén) majd a feljövő ablakba megerősítés és
a Successful után Kattints a „Make Payment” elemre.
IX. Majd Jelöld ki a Pay via Crypto-t és fogadd el a feltételeket. Kattints a Buy Token Now
gombra.
X. Insert your payment address (Ide fizetési címedet kell megadnod, vagyis a Wallet címet,
ahonnan a kriptovalutát küldted.)
XI. Confirm Payment gomb. (És már kész is a vásárlás)

8. MST token vásárlás Banki Átutalással / Revolut / Paypal
A Millionstarter nyitóoldalán keresd a „Buy Token Now” elemet.
A fizetési módnál válaszd az USD-t.
Add meg a vásárolni kívánt MST Token mennyiséget. Az MST mellett látni fogod,
hogy mennyi USD-be kerül.
Minimális vásárlás: 50 USD.
Kattints a „Make Payment” elemre.
Banki átutalás esetén válaszd a „Pay Via Bank Transfer” elemet.
Az itt megjelenő adatokra véglegesítsd az utalást.
FIGYELEM!!! Forint számla esetén: Banki utalás esetén Forintban kell utalni a napi árfolyamnak
megfelelően kell átváltani!

Gratulálunk!
A siker nem magától jön, tennünk kell érte.
Te megtetted az első lépést felé.

