KRÜPTO-ATM-i ÜLDKASUTUSJUHEND JA TÜÜPTINGIMUSED

1.

Palume tutvuda käesoleva juhendiga, enne Krüpto- ATM'i kasutamist.

2.

Enne tehingu sooritamist on klient (Klient - teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud
18-aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks) kohustatud läbima identifitseerimis
protseduuri vastavalt kehtivale seadusandlusele

3.

Klient peab teatama soovitava tehingu summa tellerile. Teenuse osutaja võib nõuda
kliendilt täiendavaid kirjalikke selgitusi tehingu eesmärgi ja olemuse kohta ning vara
päritolu kohta. Teenuse osutajal on õigus keelduda tehingu tegemisest.

4.

Klient peab tehingu sooritamiseks omama ainult talle kuuluvat krüptorahakotti, omama
sellele turvalist ligipääsu ja oskama ka seda kasutada

5.

Krüpto- ATMi kaudu saab osta ja müüa 3 krüptoraha - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)
ja LiteCoin (LTC).

6.

Krüpto- ATMi kasutamiseks peab klient olema võimeline genereerima talle kuuluvas
krüptorahakotis QR-koodi, Krüpto- ATMi poolt vastuvõetavas suuruses ja kujul
(telefonis, tahvelarvutis või väljatrükitud kujul).

7.

Krüpto- ATM võtab vastu järgnevaid rahatähti: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 (EUR ehk
eurot) ja väljastab järgnevaid rahatähti: 10 ja 50 (EUR ehk eurot). Rahatähed, mis ei
läbinud Krüpto- ATMi kontrolli, vastu ei võeta.

8.

Rahatähed tuleb sisestada Krüpto - ATMi ühekaupa, lühem külg ees, esikülg ülespoole
(euro rahatähe esiküljel paremal pool asub hõbedane hologrammiriba, rahatähe
tagaküljel on kujundatud Euroopa Liidu kaart).

9.

Ühe tehingu minimaalne summa on 20 eurot, maksimaalne – 1000 eurot. Kui soovite
sooritada tehingu suurema summa eest, palun pöörduge telleri poole.

10. Krüpto- ATM ei anna raha tagasi (st krüptoraha müüakse Krüpto- ATMi sisestatud kogu
summa eest) ja sisestatud raha ei tagastata (va p.5 kirjeldatud juhul).
11. Krüptoraha ühiku maksumus kuvatakse Krüpto- ATMi ekraanil, see summa on lõplik
ja sisaldab teenustasu.
12. Teenustasu moodustab 5% Krakeni krüptobörsi tehingu sooritamise hetkekursist.
13. Edukaks ostutehingu soorituseks on vajalik vähemalt 3 krüptovõrgu kinnitust,
müügitehingu puhul – 1 krüptovõrgu kinnitus.
14. Krüptovõrgu kinnituste saamise aeg võtab keskmiselt 10 kuni 60 minutit (sõltuvalt
võrgu koormusest, valitud võrgu vahendustasust, kliendi krüptorahakoti omadustest,

tehingu summast jne.). Krüptovõrgu kinnituste võimalik viivitus ei sõltu teenuse
osutajast ja ei saa olla aluseks tehingu tühistamiseks kliendi poolt.
15. Müügitehingu puhul tuleb kliendil skaneerida müügitšekil olevat QR-koodi ja kinnitama
tehingut enda krüptorahakoti keskkonnas ilma igasuguste muutumisteta 15 minuti
jooksul. Kui klient seda 15 minuti jooksul ei tee – tehing tühistatakse. Kui klient muudab
ükskõik millised andmed peale QR-koodi skaneerimist – müügitehing võib katkeda
täielikult, näiteks, kui klient muudab saaja andmed või, kui klient muudab ülekantava
krüptoraha kogust.
16. CoinEx Group OÜ tegeleb ainult krüptoraha vahetusega ja ei vastuta saaja
krüptorahakoti omaniku poolt osutatavate teenuste eest.
17. CoinEx Group OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud vigase krüptorahakoti või
vale krüptorahakoti aadressi kasutuse tõttu.
18. Tehingut sooritades klient kinnitab, et on tutvunud Kliendiandmete Töötlemise
Põhimõtetega ja annab nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
19. Täiendavate küsimuste tekkimisel palun pöörduge telleri poole.
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