
Model podpory DeFi postavený na inteligentním chytrém kontraktu, 

moderní technologii, která zabezpečuje vzájemnou podporu v komunitě lidí.
Jedná se o nejtransparentnější decentralizovaný systém podpory P2P na světě.

Vítejte v prvním decentralizovaném fondu 
podpory komunity na světě na bázi blockchainu TRON.



Inteligentní smlouva je samostatně prováděná smlouva, která má naprogramovaný 
protokol, umístěný na veřejném blockchainu. 

Inteligentní smlouva může ukládat hodnotu a provádět převody, když byly splněny 
požadavky smlouvy. Má vlastnosti, že je neměnná, odolná proti neoprávněné 

manipulaci, odolná proti podvodům, spravedlivá a plně transparentní. 

Jedná přesně podle předepsaných pravidel smlouvy, je 100% decentralizovaná, což 
znamená, že nad smlouvou není žádný centrální bod, jako je společnost nebo orgán. 

Nelze ji zastavit, nelze ji vypnout a nelze vám zakázat přístup do platformy.

Algoritmus inteligentní smlouvy nemá žádná omezení, je zde, aby jednoduše provedl 
akci, na kterou byla naprogramován, když byly splněny požadavky kontraktu, bez 

potřeby třetí strany nebo lidského zásahu.



Inteligentní kontrakt TRONCHAIN byl navržen tak, aby poskytl každému podpůrný fond DeFi,
plně založený na blockchainu TRON a technologii smart contract. 

Každý účastník může přispět do komunitního fondu a podporovat členy komunity TRONCHAIN, čímž 
se aktivuje kód smlouvy a podporovatel začne dostávat podporu zpět od samotných členů komunity. 

TRONCHAIN je 100% decentralizovaný a komunitní projekt. Vše, co dostáváte od TRONCHAIN, 
je přijímáno od ostatních členů komunity, protože se jedná o model podpory P2P. Podporujete 

ostatní a ostatní podporují vás.

Na TRONCHAIN lze nahlížet jako na decentralizovanou „třetí stranu“, která zajišťuje transparentnost
a spravedlnost pro všechny podle kódu algoritmu. Neexistují žádní zprostředkovatelé, žádní vlastníci, 

žádná interakce společnosti nebo člověka, což účinně zaručuje spravedlnost všech zúčastněných 
partnerů a fondů podle pravidel Smart Contract.



Vkladem kryptoměny TRON (TRX) do komunitního fondu aktivujete kód smlouvy 
a každých 24 hod. obdržíte 1% denní výnos. Výnos obdržíte od komunity každý 
den, dokud nebude přijato 310% vašeho vkladu.

Podpora 310% je zajištěna 4 různými způsoby (1 pasivní a 3 aktivní). 
Pokud je podpora 310% naplněna kterýmkoli ze 4 způsobů, musí být nový vklad 
roven nebo vyšší, aby se aktivoval nový limit 310% a pokračoval příjem z fondu.

1. 1% denní návratnost vkladu bez další aktivity (maximálně 310 dní)

2. 10% přímá provize za doporučení, sdílení a rozšiřování komunity a jejího fondu 

3. Matching bonus z 1% denní návratnosti vkladu vašich partnerů (30%-5%) 

4. Denní výhra ze 3% všech vkladů pro TOP 4 sponsory (40%, 30%, 20%, 10% )



1% z částky poskytnuté jako podpora do komunitního fondu bude 
systémovým algoritmem denně vráceno všem uživatelům až do 

okamžiku, kdy bude obdržen maximální limit příjmu 310%. 

Předpokládejme, že fond podpoříte 1000 TRX.  Nyní můžete získat 
3100 TRX zpět - každých 24 hodin budete dostávat 10 TRX po dobu 

310 dnů, nebo dokud nepřijmete maximum 310% některým z 
dalších 3 způsobů.

1% pasivní příjem



10% přímá provize 

Obdržíte v okamžiku, kdy přímý partner 
provede první nebo opakovaný vklad. 

Obdržíte 10% z vložené částky.
(Příklad: Partner vloží vklad 1000 TRX, 

dostanete 100 TRX jako okamžitou provizi).

Počet přímých partnerů není omezen.
* Všechny provize se vztahují k hranici 3,1 

násobku.
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3% z vkladů všech členů se přidávají do denního TOP4 fondu.

10% z tohoto fondu se denně rozděluje mezi TOP 4 sponzory dle objemu TRX.

Zbývajících 90% se poté převede do fondu následujícího dne, aby se dále 
zvyšovaly odměny. Rozdělení 10% je následující:

1. místo    – 40%
2. místo – 30%
3. místo – 20%
4. místo – 10% 

Denní výhra TOP4



Matching Bonus
Provize se vypočítává z hodnoty 1% denní 
návratnosti vkladů vašich partnerů až do 

hloubky 15 úrovně.

Provize je připsána pokaždé, když partner 
provede výběr. 

Hloubka úrovní se aktivuje dle množství osobně 
doporučených partnerů. Např. 6 osobních 

partnerů otevírá hloubku úrovní 1 až 6.
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Minimální a maximální limity vkladu:

1. vklad, minimální vklad 100 TRX, až 100 000 TRX. 

2. vklad, musí být stejný nebo větší než předchozí, až 300 000 TRX. 

3. vklad, musí být stejný nebo větší než předchozí, až 900 000 TRX. 

4. vklad a jakýkoli další, musí být stejný nebo větší než předchozí, 

až 2 000 000 TRX neomezený cyklus (opakované vklady)



3% Denní soutěž

5% poplatek platformy

82% je uloženo ve smlouvě a distribuováno všem partnerům včetně odpovídajících bonusů
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Rozsah sazeb:  
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 TRONCHAIN je komunitní projekt, 100% decentralizovaný, P2P transakce prostřednictvím chytré 
smlouvy.

 Když je přijato 310%, je třeba provést nový vklad, aby bylo možné i nadále vydělávat / přijímat 
některým ze 4 způsobů. 

Minimální vstup je 100 TRX, otevřený všem účastníkům, bez omezení. 

 K výnosu nejsou nutná žádná doporučení, 1% se vyplácí denně všem členům, 100% pasivní.

 Zvyšte rychlost svých výnosů rozšířením komunitního fondu prostřednictvím doporučení.

 Cílem je vyvinout kompletní ekosystém služeb DeFI podporujících komunitní fond TRONCHAIN


