
Platforma pro 
digitální měny  
a tokenizovaná  
aktiva



• Licencovaná obchodní burza.
• Tokenizační platforma.
• Token DEXFIN (DXF). 
• Kryptomaty DEXFIN. 
• Platební terminály pro obchodníky.
• NFC platební karty a NFC prsten.
• Mobilní tradingová aplikace.

Ekosystém DEXFIN
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Burza DEXFIN
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Firemní identita DEXFIN je postavena na evropských základech založených na 
znalostech, udržitelném rozvoji, vytváření kvalitních pracovních příležitostí 
a na zachování sociální soudržnosti.
DEXFIN se stane jedním ze stabilních pilířů evropské ekonomiky, která patří  
k hospodářsky nejvyspělejším oblastem planety, je nejdynamičtější
a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa.
DEXFIN bude podporovat zájmy evropských firem s globálním potenciálem.

● Licencovaná obchodní platforma DEXFIN vám umožní rychlý a bezpečný 
nákup, prodej a správu digitálních měn v reálném čase z jednoho rozhraní.

● Výhodou je, že můžete své digitální portfolio spravovat sami, bez
prostředníků.

● Vysoká likvidita díky rozsáhlému ekosystému 
a spolupráci s profesionálními market makery.



Fiat
a crypto  
burza

Tokenizační  
platforma  
pro STO

Ledger 
a  Trezor  
integrace

Lightning  
network  
integrace

Liquid         Multi-CCY
network margin
integrace lending

DEXFIN Ano Ano Ano Ano Ano          Ano

Bitfinex Ne Ne Ne Ano Ano          Ano

Binance Ano Ne Ne Ne Ne          Ano

Bitstamp Ano Ne Ne Ne Ne          Ne

Coinbase Ano Ne Ne Ne Ne          Ne

Přínos Dexfinu a jeho celého ekosystému s cirkulární ekonomikou  
spočívá v tom, že dává nové příležitosti celému světu.

Funkcionality burzy DEXFIN
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Token DEXFIN (DXF)
je digitální měna
21. století
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Token DEXFIN (DXF)
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Hlavní funkce:

• Použitím tokenu DXF při obchodování ušetříte 50 % na poplatcích.

• Možnost platby v platebním terminálu.

• Prodej tokenu DXF v kryptomatech.

• Platební aplikace v mobilních telefonech.

• Platba NFC platební kartou.

• Platba bezkontaktním NFC prstenem.

• Token bude využíván pro hlasování při zalistování nových tokenů.

• Bonusový program affiliate z obchodování přímých partnerů (doporučující odkaz).

• Při vydání nové digitální akcie, dluhopisu (security tokenu) na platformě DEXFIN,   
poskytne firma záruku v podobě nákupu tokenu DXF (kolaterál jistiny).



Token DEXFIN (DXF)
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• Použitím tokenu DXF při obchodování ušetříte 50 % na poplatku  
Při nákupu i prodeji digitálních měn a aktiv na burze DEXFIN můžete  
použít pro platbu poplatku tokeny DEXFIN (DXF), čímž získáte slevu 50 %.

• Airdropy tokenů na platformě
Držitelé min. 10 000 DXF tokenů se budou podílet na airdropech
u nově zalistovaných tokenů distribuovaných mezi aktivní obchodníky.

• Profesionální trading
Pokročilé obchodní funkce a strategie.

• VIP členství
Přístup k exkluzivnímu VIP obchodování a bonusovým programům.



Fáze prodeje tokenu DXF

8/23

Předprodej

7. 3. – 5. 6. 2020

0,038

Fáze

Cena DXF/EUR

Hlavní prodej

6. 6. – 25. 8. 2020

0,057

Burza

26. 8. 2020

0,068

Událost
26. 8. 2020 je oficiální spuštění burzy DEXFIN s obchodními páry  
BTC/USDT, ETH/USDT, DXF/BTC, DXF/USDT, DXF/ETH.
Další vybrané páry budou postupně přibývat.



Klíčová fakta o DXF

20 % zakladatelé,  
poradci, zaměstnanci

6 % vyrovnávací  
likvidita

6 % odměny  
uživatelům

23 % uzamčeno  pro 
druhou fázi

45 % k prodeji 
v  první fázi

9/23

Celkem vydáno: 1 168 000 000 DXF
Zkratka: DXF
Dělitelné na: 18 desetinných míst

Technologie blockchain
DXF je ERC20 token založený na Ethereu; podle jasně stanove- 
ných pravidel je na blockchainu vydán omezený počet tokenů.
Smart kontrakty a tokenizovaná aktiva jsou auditovány 
auditorskou  firmou.

Právní definice
Hybridní utilitní token s platebním využitím, nejedná se 
o security token.



Trading
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Okamžitý nákup a prodej finančních instrumentů 
s cílem vydělávat na pohybech kurzu přes moderní 
a modifikovatelné rozhraní (drag and drop).

Přístup přes API rozhraní.

Mobilní aplikace pro jednoduché obchodování za chodu.

Pokročilé obchodní příkazy:
● Stop order  
● Trailing order 
● Hidden order

Další funkcionality budou přibývat.



Staking
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Staking je proces, kde majitel na burze DEXFIN uzamkne své 
digitální měny, a tím získává jejich pravidelné zhodnocení.

Z uzamčeného objemu získáváte úrok ve výši 8 až 11 % ročně.

Díky stakingu si vytváříte dodatečný jednoduchý pasivní příjem 
z digitálních měn, které již vlastníte.



Tokenizace
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Tokenizace je pro firmy novou formou crowdfundingu 
(financování davem). Investorům dává zajímavou příležitost 
podílet se na projektu v raných fázích a profitovat z růstu 
a budoucího zhodnocení.

• Digitalizací aktiva získá firma nový zdroj kapitálu.
• Token vyjadřuje hodnotu aktiva v reálném čase.
• Každým dnem je tokenizováno stále větší procento 

světových aktiv.



Co je tokenizace?
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Nyní:
Úplné vlastnictví
přes papírový kontrakt

500
tokenů

1700
tokenů

3300
tokenů

2500
tokenů

2000
tokenů

5%
podíl

17%
podíl

33%
podíl

25%
podíl

20%
podíl

100%
podíl

Po tokenizaci:  
Částečné vlastnictví  
přes digitální token



Jaké výhody  
přináší  
tokenizace?
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Právní  
vymahatelnost

Transparentnost  
firemní ekonomiky

Úspora  
financí

Levnější a rychlejší  
transakce

Vyšší  
likvidita

Potenciál
pro investory



DEXFIN jako cirkulární  
tokenomika
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Tokenomika je transparentní nová ekonomika postavená na tokenu  
pomocí technologie blockchain; reflektuje celkovou kvalitu projektu  
a jejího tokenu. Uživatelé se na projektu podílejí tím, že pomáhají vy-  
budovat celý ekosystém kolem tohoto základního tokenu.

Cirkulární tokenomika: Na jedné straně tokenomiky je uživatel,
který používá tokeny DXF a obchoduje s nimi, a na druhé straně jsou  
tokenizované firmy, které nabízejí uživatelům možnost investovat.
Právě tokenizací se odlišujeme od stávajících burz.

Uživatelé mohou vydělávat nebo nakupovat tokeny, aby je mohli  
používat na členské výhody nebo na prospěch z diskontovaných  
poplatků na platformě. Mohou obchodovat s tokeny na otevřeném  
trhu a také je mohou uplatnit za služby poskytované platformou  
DEXFIN nebo jinými uživateli platformy DEXFIN.



DEXFIN jako cirkulární  
tokenomika
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Oběh tokenů DEXFIN mezi uživateli platformy vede k atraktivitě  
platformy, posiluje důvěru a snižuje transakční náklady.

Platoforma
DEXFIN

Vydavatel  
tokenu

InvestorCelkově je tato evropská cirkulární 
tokenomika základem k růstu, 
k rozšíření uživatelů platformy 
a je klíčovým prvkem 
ekosystému DEXFIN.

Komunita
Veřejný  

trh



Bezpečnost a ochrana dat
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• Plně licencovaná evropská digitální burza v souladu  
s dnešní legislativou a regulacemi.

• Přísné bezpečnostní standardy: ochrana proti útokům  
a mnoha dalším případům pro krádež nebo ztrátu.

• Vysoké zabezpečení privátních klíčů. Klíče nejsou a nikdy  
nebudou uloženy na našich serverech nebo v cloudu.

• Peněženka zabezpečená novou unikátní technologií.
• Profesionální verifikace ID (AML/KYC)  

a nonstop klientská podpora.

Vše vytvořeno na pevných základech s nejlepšími globálními odborníky.



Svět DEXFIN
• Tradingová platforma pro vybrané  

kryptoměny a exkluzivní digitální aktiva  
All-in-one aplikace pro všechny platformy  
Windows, Linux, Mac, iOS a Android.

• Síť vlastních kryptomatů DEXFIN po Evropě
NFC prsteny a platební terminály  
pro instantní a spolehlivé platby.

• Tokenizační platforma
Rychlá a profesionální tokenizace podložená reálnými aktivy.  
Správa digitálních měn.
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Komunita DEXFIN 
a vzdělávání
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• Moderní bezpečné pracovní prostředí.
• Připravujeme pro vás show-room DEXFIN.

Dále pro vás připravujeme:

• Kavárnu DEXFIN v centru Prahy.
• Místo pro setkávání, přednášky a vzdělávání.
• Expanzi: Vídeň, Ženeva, Amsterdam,

Berlín, Paříž, Londýn, Barcelona, Lisabon, Řím, atd.
• Spolupráci s vysokými školami a odbornými institucemi  

v oblasti kryptoměn.

Společně vytváříme světovou komunitu DEXFIN.



Mezinárodní platforma
Díky spolupráci obchodních partnerů staví DEXFIN globální 
síť pro celý svět.
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Západní Evropa  
Německo  
Francie
Itálie  
Švýcarsko  
Lucembursko  
Anglie
Irsko  
Holandsko

Centrální
a východní  
Evropa  
Rusko  
Polsko  
Ukrajina  
Estonsko  
Slovensko  
Maďarsko

Asie  
Indie  
Vietnam
Jižní Korea  
Japonsko  
Tchaj-wan  
Thajsko

Blízký  
východ
Saudská Arábie  
Spojené arabské  
emiráty
Kuvajt  
Izrael  
Jordánsko

Připravujeme expandovat do USA.



Partnerský program
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Prohlédněte si naše prémiové členství, odměny a výhody, které 
získáváte z přístupu k unikátním investičním příležitostem.

Získejte affiliate tokeny DXF za doporučení k nákupu:
• První linie: 18 % z objemu zakoupených tokenů DXF.
• Druhá linie: 6 % z objemu zakoupených tokenů DXF.

• Profitujte z partnerského programu na burze tím, že zde budete mít možnost 
získávat podíl na poplatcích vygenerovaných vámi přivedeným partnerem.

• Použitím tokenu DXF při obchodování ušetříte 50 % na poplatku.
• Exkluzivní přístup k novým digitálními aktivům pro držitele DXF.
• Držitelé 10 000 tokenů DXF se podílejí na airdropech nově zalistovaných tokenů.

Podílejte se na budoucnosti blockchainové platformy DEXFIN 
a vytvořte si pasivní příjem.



Sledujte nás

www.dexfin.com @dexfincom @dexfinexchange Dexfinplatform Dexfin Digital  
Asset Exchange
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http://www.dexfin.com/
https://www.facebook.com/dexfincom/
https://twitter.com/dexfinexchange
https://www.youtube.com/channel/UCCheJWs3WGOFlVg7VfDl8_g
https://www.youtube.com/channel/UCCheJWs3WGOFlVg7VfDl8_g


Další informace

Kontaktujte nás:
info@dexfin.com

Webové stránky:
www.dexfin.com

mailto:info@dexfin.com
http://www.dexfin.com/

