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SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN TOKEN SALE
Terakhir diperbarui: 3 Desember 2018

BACALAH SYARAT DAN KETENTUAN ( “T & Cs”) HATI-HATI. OLEH BERPARTISIPASI DALAM DAN
PENYEBAB ANYABEX (LTD) PTY, UNTUK DISTRIBUSI DAN PEMBELIAN NUCLUS UANG ATAU
NUCLUM token ( “NLM”) SELAMA AirDrop SEBELUM DAN SELAMA PREFERENTIAL TOKEN SALE,
ANDA AKAN MENERIMA BEYOND AMBIL DAN TERIKAT OLEH T & Cs DAN SEMUA SYARAT
tergabung disini sebagai referensi.
DENGAN MENERIMA INI T & CS, ANDA AKAN MEMASUKI KE PERJANJIAN MENGIKAT DENGAN
ANYABEX kepatutan TERBATAS. INI T & Cs MENGANDUNG KETENTUAN YANG MEMPENGARUHI
HAK HUKUM ANDA. Perhatikan bahwa pasal 19 BERISI klausul arbitrase MENGIKAT. JIKA ANDA
TIDAK SETUJU DENGAN T & Cs, STOP BERPARTISIPASI DAN JANGAN KONTRIBUSI UNTUK
DISTRIBUSI DAN PEMBELIAN NLM DAN NAVIGASIKAN JAUH DARI TOKEN SALE WEBSITE DAN
HENTIKAN PARTISIPASI ANDA DI BERIKUT ATAU BERGABUNG ISTIMEWA SALURAN MEDIA
SOSIAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN INISIATIF INI.
ISTIMEWA DENGAN T & Cs
AnyABEX (Pty) Ltd adalah perusahaan yang didirikan dan terdaftar di Afrika Selatan dengan nomor
registrasi 116.173 dan adalah pencipta token milik sendiri dikenal sebagai 'NUCLUM TOKEN' ( “NLM”)
atau 'Lums' di bawah ini T & Cs ( “Perusahaan “) dan referensi dalam ini T & Cs
untuk‘NUCLUM’‘Perusahaan’,‘kami’,‘kami’atau‘kita’harus ke AnyABEX (Pty) Ltd dan penerusnya
masing-masing kepentingan dan penerima haknya.
Referensi dalam ini T & Cs untuk “Kontributor”, “Anda” atau “Anda” adalah untuk orang / badan yang
berpartisipasi dan begitu tegas menerima ini T & Cs dan setuju untuk dan memberikan kontribusi
kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam dan di hal ini T & Cs. Anda, secara pribadi, dan
Perseroan akan bersama-sama disebut sebagai “Pihak” dan referensi untuk “Pihak” harus ke relevan
salah satunya sebagai hubungan kalimatnya.
NUCLUS NEXT-GENERATION SEPENUHNYA TERMASUK DIGITAL EKONOMI PLATFORM
Nuclus adalah grosir platform yang pasar blockchain (yang “Nuclus Platform”). Nuclus dikembangkan
untuk memungkinkan seluruh dunia penjualan dan ketertiban mangement pemenuhan dari Afrika SubSahara melayani pembeli baru dan realisasi tujuan komersial dan tujuan program pembangunan
ekonomi di negara setempat. Kami menciptakan generasi-berikutnya Ekonomi Digital sepenuhnya
inklusif - konvergensi ubiquity mobile dan blockchain yang membuka kemungkinan untuk lintas batas
dan perdagangan internasional. Platform ini mempromosikan peningkatan volume transaksi dan
pemanfaatan Uang Nuclus atau NUCLUM (NLM) token melalui insentif partisipasi. Untuk penjelasan
lebih rinci dari Nuclus Platform, silakan lihat:
a) yang Nuclus Token dan website Informasi: https://nuclus.co
b) yang Nuclus eCommerce Platform: https: /nuclus.io
c) yang Nuclus Whitepaper: https://nuclus.co/wp-content/uploads/2018/11/Technical-WhitePaper-7th-Edition.pdf
d) Nuclus Twitter:https://twitter.com/nuclusco
e) Nuclus LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/nuclus.co/
f) Nuclus Facebook:https://facebook.com/Nuclusco/
g) Nuclus Telegram:https://t.me/NUCLONOMY
h) Nuclus Hubungan Investor:https://nuclus.co/investor-relations/
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i)

itu

Platform eCommerce Nuclus
menjadi ditemukan
di:

video

(Sebuah

salinan dari

yang

bisa

a. https://nuclus.co/wp-content/uploads/2018/10/concept-video-1-1.mp4
(Secara kolektif disebut sebagai “Material Project”)
Informasi yang terkandung dalam Nuclus Whitepaper dan di situs Nuclus adalah alam deskriptif saja,
tidak mengikat dan tidak membentuk bagian dari ini T & Cs
Jika Anda memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan ini T & Cs, silahkan hubungi kami di
info@nuclus.co .

ANDA DAN PERUSAHAAN SETUJU SEBAGAI BERIKUT:
1.

Lingkup T & Cs

1.1

Simpan sebagai sebaliknya dalam ini T & Cs, ini T & Cs (termasuk syarat tergabung disini
sebagai referensi) mengatur hanya partisipasi Anda dan kontribusi kepada Perusahaan untuk
pembelian NLM selama Periode Kontribusi (sebagai istilah tersebut didefinisikan dalam pasal
3.1 di bawah ini).

1.2

Penggunaan NLM sehubungan dengan ketentuan atau penerimaan barang dan jasa di Nuclus
Platform, tunduk dan diatur oleh lain seperti yang berlaku syarat, kondisi dan kebijakan yang
berkaitan dengan penggunaan Nuclus eCommerce Platform ( “Platform Syarat” ). Syarat
platform tersebut akan dibuat tersedia untuk pengguna Nuclus Platform, jika dan ketika Nuclus
Platform berhasil dikembangkan, digunakan dan beroperasi penuh dan dikomersialkan.

2.

Masa kontribusi

2.1

Kontribusi dapat dilakukan selama periode waktu tertentu ( “Periode Kontribusi”). Periode
Sumbangan akan dimulai pada 5 Desember 2018 pada sekitar 09:00 waktu Pasifik dan akan
berakhir pada awal (i) 1 Januari 2018 sekitar 12:00 waktu Pasifik; atau (ii) waktu seperti lainnya
sebagai posting Perusahaan pemberitahuan dari kesimpulan dari Sale Token di situs Nuclus
(yang “Penyelesaian Ketentuan”).

2.2

Kontributor wajib untuk memeriksa situs web Nuclus dan saluran sosial untuk memastikan
bahwa kontribusi setiap dibuat sebelum kesimpulan dari Periode Kontribusi. Kontributor yang
mengirimkan kontribusi mereka setelah tercapainya Periode Contribution sebagai
diberitahukan oleh Perusahaan dalam pasal ini 2, risiko kehilangan seluruh kontribusi mereka
dan kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban untuk memulihkan atau mengembalikan
setiap kontribusi tersebut kepada Kontributor yang tidak akan kita bertanggung jawab atau
jawab atas segala kerugian yang terjadi oleh Kontributor dalam hal ini.

3.

Penciptaan dan isu NLM melalui Sistem Kontrak Smart

3.1

Perusahaan telah menyebarkan sistem kontrak pintar ( “Smart Kontrak Sistem”) pada
blockchain Ethereum untuk tujuan menciptakan NLM dan mengeluarkan NLM tersebut kepada
Kontributor Ethereum dompet. NLM harus didasarkan pada standar tanda ERC20 dan
dimaksudkan untuk memiliki fungsi yang ditetapkan dalam Jadwal 1.

3.2

Perusahaan sebelumnya telah dikerahkan kontrak pintar dibuat secara manual yang sekarang
dianggap usang dalam melayani kebutuhan perusahaan dan Penjualan Token. Kontrak pintar
tersebut akanterkunci dan token didistribusikan sebelumnya diterbitkan kembali melalui Smart
Contact System.
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3.2

Smart Sistem Kontrak harus tersedia untuk menerima kontribusi selama Periode Kontribusi.

3.3

Jumlah maksimum NLM tersedia selama Periode Sumbangan harus 100.000.000 NLM.

3.4

Setelah kepuasan baik dari Kondisi Penyelesaian dijelaskan di klausul 2.1, setiap NLM tidak
dijual dari jumlah yang dialokasikan untuk Penjualan Token dijelaskan di klausul 3.3 akan
disimpan oleh Perusahaan.

3,5

Jumlah total NLM yang dibuat oleh Perusahaan akan 1000000000 NLM (yang “Token
Pasokan”) yang:
a)

100.000.000 NLM harus tersedia selama Periode Sumbangan awal dan presale

b)

400.000.000 NLM harus tersedia selama Periode penjualan Kontribusi utama

c)

300.000.000 NLM harus disimpan oleh Perusahaan.

d)

150.000.000 NLM akan didistribusikan di antara penasihat dan / atau karyawan, tunduk
pada jadwal vesting masing-masing yang disepakati antara Perusahaan dan penasihat
dan / atau karyawan yang relevan.

e)

50.000.000 NLM akan tersedia untuk distribusi ke AirDrop peserta sebelum Token Sale
sebagai hadiah menuju menyelesaikan serangkaian tugas yang berhubungan dan
berasal pada titik waktu. The Airdrop difasilitasi melalui Formulir Google dan Telegram
Bot yang digunakan untuk melacak aktivitas dan menetapkan NLM untuk tugas selesai.

4.

Metode Kontribusi

4.1

Anda dapat berkontribusi untuk Perusahaan selama Sale Token dalam mata uang berikut
dihitung pada saat Token Sale kurang lebih sebagai berikut: Eter ( “ETH”) sesuai dengan pasal 4.2, asalkan jumlah minimum yang mungkin Anda
berkontribusi di bawah ini T & Cs akan ETH setara minimal 68 US Dollar. Penciptaan dan isu
NLM harus dimulai oleh Kontributor mentransfer sejumlah ETH (yang “Kontribusi Jumlah”)
selama Periode Kontribusi dalam cara yang dijelaskan dalam klausul ini 4.
Bitcoin ( “BTC”) sesuai dengan pasal 4.2, asalkan jumlah minimum yang mungkin Anda
berkontribusi di bawah ini T & Cs akan BTC setara minimal 68 US Dollar. Penciptaan dan isu
NLM harus dimulai oleh Kontributor mentransfer sejumlah BTC (yang “Kontribusi Jumlah”)
selama Periode Kontribusi dalam cara yang dijelaskan dalam klausul ini 4.
EOS ( “EOS”) sesuai dengan pasal 4.2, asalkan jumlah minimum yang mungkin Anda
berkontribusi di bawah ini T & Cs akan menjadi setara EOS minimal 68 US Dollar. Penciptaan
dan isu NLM harus dimulai oleh Kontributor mentransfer sejumlah EOS (yang “Kontribusi
Jumlah”) selama Periode Kontribusi dalam cara yang dijelaskan dalam klausul ini 4.
Litecoin ( “LTC”) sesuai dengan pasal 4.2, asalkan jumlah minimum yang mungkin Anda
berkontribusi di bawah ini T & Cs akan menjadi minimum LTC setara dengan 68 US Dollar.
Penciptaan dan isu NLM harus dimulai oleh Kontributor mentransfer sejumlah LTC (yang
“Kontribusi Jumlah”) selama Periode Kontribusi dalam cara yang dijelaskan dalam klausul ini
4.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

Kontribusi yang akan dibuat di ETH harus dikirim dari dompet Ethereum sehubungan
mana Anda dapat mengidentifikasi kunci publik dan harus dikirim secara eksklusif ke
alamat Smart Kontrak System yang ditentukan di situs Sale Token sesuai dengan pasal
ini 4.2. Ehtereum alamat dompet Anda wajib memverifikasi kontribusi Anda kepada
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Perusahaan dan untuk memungkinkan Perusahaan untuk mengeluarkan NLM kepada Anda
melalui Smart Sistem Kontrak (sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam ayat 3).
4.3

Sejauh bahwa setiap situs web pihak ketiga, layanan atau pintar-kontrak menawarkan untuk
menerima kontribusi dan masalah NLM atau memfasilitasi alokasi atau transfer NLM dengan
cara apapun selama Periode Contribution, situs atau layanan pihak ketiga tersebut, kecuali
secara tegas mengatur dalam ini T & Cs atau disebutkan di website Nuclus, Nuclus
eCommerce platform tidak diizinkan oleh Perusahaan juga tidak memiliki hubungan hukum
atau komersial dengan cara apapun dengan Perusahaan, website dan eCommerce Nuclus
platform atau NLM.

4.4

Untuk menerima NLM, Kontributor harus memiliki dompet Ethereum yang mendukung
ERC20 tanda standar (Dengan kata lain Kontributor Ethereum dompet harus memiliki
infrastruktur teknis yang kompatibel dengan penerimaan, penyimpanan dan pemindahan NLM,
menjadi token yang dibuat berdasarkan pada ERC20 standar token). Perusahaan berhak untuk
meresepkan kondisi tambahan yang berkaitan dengan persyaratan dompet tertentu setiap saat
bertindak dalam kebijakan tunggal dan mutlak.

4,5

Tunduk pada kepatuhan dengan ketentuan sebelumnya dari pasal ini 4, pengiriman NLM
kepada Peserta atau alamat Ethereum Kontributor akan dilakukan secara otomatis oleh Smart
Sistem Kontrak pada atau di sekitar berakhirnya Masa Kontribusi, tunduk pada:
a)

risiko pertambangan sebagaimana tercantum dalam ini T & Cs; dan

b)

blockchain biasa menunggu waktu untuk token ERC20 pada Ethereum Blockchain,

asalkan di mana tidak mungkin untuk memberikan NLM kepada Peserta dan Ethereum alamat
dompet Kontributor dalam jangka waktu yang dibayangkan oleh klausul ini 4,5, Perusahaan
harus melaksanakan upaya yang wajar untuk mendapatkan pengiriman yang akan dilakukan
dalam waktu yang wajar setelah berakhirnya Sumbangan tersebut periode atau tersedia pada
saat itu.
4.6

Tidak ada jaminan pengiriman dapat diberikan karena sifat teknis dari subjek Ethereum
Blockchain Platform untuk klausul 4.5.

5.

NLM Harga

5.1

Dalam rangka untuk menghitung NLM yang akan dialokasikan sebagai berikut kontribusi,
Perusahaan akan menggunakan metode alokasi berikut dalam klausul ini 6.

5.2

Harga per NLM akan dalam mata uang Dolar AS ( “USD”), dan harga dasar NLM akan
0,0056 USD = 1 NLM

5.3

Untuk kontribusi yang diterima di ETH, NLM yang akan dialokasikan ke Kontributor oleh
Perusahaan dihitung secara otomatis oleh Smart Sistem Kontrak yang akan melakukan
perhitungan dengan:
a)

memperoleh harga pasar rata-rata harian dari 1 ETH di USD dari https://www.gdax.com
(Dan di mana tidak ada tingkat dibuat tersedia dari https://www.gdax.com Perusahaan
harus mengubah Smart Sistem Kontrak dan menetapkan tingkat kebijakannya sendiri
berdasarkan tingkat rata-rata tukar dari tiga atau lebih pertukaran kripto-mata) untuk
hari sebelumnya untuk hari di mana Periode Kontribusi dimulai atau, jika kemudian,
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dalam kebijaksanaan Perusahaan, tanggal dimana kontribusi tersebut diterima oleh
Perusahaan ( “Tingkat Eter”);
b)

membagi Jumlah Sumbangan diterima di ETH oleh Eter Rate untuk bekerja sama
dengan dolar AS yang diterima ( “USD / ETH Setara”);

c)

membagi Setara USD / ETH 0,67 untuk menentukan NLM yang akan dialokasikan
(yang “NLM Alokasi”);

d)

pembulatan ke delapan belas tempat desimal dalam kasus di mana Alokasi NLM
adalah sebagian kecil dari seluruh nomor.

5.4

Perusahaan tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas segala kerugian yang
mungkin diderita oleh Peserta atau Kontributor sebagai akibat dari metodologi konversi
diuraikan di klausul 5.3, tidak akan kita bertanggung jawab untuk setiap kesalahan dalam kurs
diterbitkan pada https://www.gdax.com atau oleh pertukaran kripto-mata dari mana kita dapat
memperoleh nilai tukar sesuai dengan metodologi konversi tersebut.

6.

Penolakan, Suspensi dan Pemutusan Kontribusi

6.1

Perusahaan telah memberlakukan target kontribusi agregat minimum setara dengan 170.000
USD ( “Minimum Target”). Jika pada akhir Periode Contribution, jumlah agregat dari semua
kontribusi yang diterima oleh Perusahaan kurang dari Target Minimum, Perusahaan harus,
dalam jangka waktu yang wajar, latihan upaya yang wajar untuk mendapatkan yang kontribusi
dikembalikan ke semua kontributor, termasuk Kontributor yang .

6.2

Perusahaan berhak untuk menolak atau menolak setiap kontribusi dilakukan setiap saat dalam
kebijakan tunggal dan mutlak. Sampai-sampai kita menolak atau menolak sumbangan, kita
akan latihan upaya yang wajar untuk mendapatkan bahwa kontribusi dikembalikan ke
Kontributor untuk dompet Ethereum dari mana kontribusi itu dibuat (sebagai kasus mungkin),
namun, kami tidak menjamin , mewakili atau menawarkan jaminan bahwa kita akan berhasil
dapat memulihkan dan / atau mengembalikan kontribusi tersebut, dan dalam hal apapun Anda
menerima bahwa setiap pengembalian kontribusi Anda akan dikurangi biaya penambangan
apapun yang diterapkan pada saat sumbangan itu dibuat dan setelah itu sampai kembali (jika
jadi kembali).

6.3

Tunduk pada klausul 6.1 dan 6.2 dan kecuali sejauh yang diperlukan oleh hukum yang berlaku,
semua kontribusi yang diterima oleh Perusahaan di bawah ini T & Cs adalah final dan
Kontributor tidak berhak untuk mengklaim pengembalian dana atau penggantian kontribusi dari
Perusahaan, dan tidak memiliki hak atau kepentingan dalam jumlah apapun sehingga
memberikan kontribusi.

6.4

Setiap saat sebelum kepuasan Kondisi Penyelesaian, Perusahaan dapat baik menghentikan
sementara atau permanen membatalkan Sale Token untuk keamanan atau alasan lain untuk
menyimpulkan untuk membatalkan. Setiap suspensi atau batalkan dari Token Sale dianggap
dimulai dari saat yang Perusahaan menerbitkan pemberitahuan untuk efek pada situs web dan
saluran sosial.

6.5

Selama periode suspensi atau dalam hal Periode Contribution dibatalkan, Smart Sistem
Kontrak tidak akan lagi dapat menerima dan menerima kontribusi, membuat NLM dan / atau
masalah NLM untuk Peserta atau Kontributor. Kontributor yang mengirimkan kontribusi
(setelah kami mempublikasikan pemberitahuan bahwa Token Sale telah ditangguhkan atau
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dibatalkan sesuai dengan klausul 6.4) risiko kehilangan seluruh kontribusi mereka dan kami
tidak bertanggung jawab atau berkewajiban untuk memulihkan atau mengembalikan setiap
kontribusi tersebut kepada Kontributor maupun akan kita bertanggung jawab atau bertanggung
jawab atas segala kerugian yang terjadi oleh Kontributor dalam hal ini. Kontributor karena itu
sangat disarankan untuk memeriksa website kami atau saluran sosial sebelum mengirim
kontribusi untuk Smart Sistem Kontrak.
7.

Fungsi Token

7.1

Kepemilikan NLM tidak membawa hak, baik tersurat maupun tersirat, selain potensi yang tepat
di masa depan terbatas atau harapan untuk menggunakan dan berinteraksi dengan Nuclus
eCommerce Platform sebagai dapat dibuat tersedia dari waktu ke waktu, (sebagaimana
diuraikan lebih lanjut dalam Jadwal 1), jika dan sejauh yang Nuclus eCommerce platform
berhasil dikembangkan dan digunakan, dalam produksi dan sepenuhnya dikomersialisasikan.
Setiap potensi masa depan benar atau harapan yang berkaitan dengan penyediaan dan
penerimaan jasa pada Nuclus eCommerce platform harus tunduk pada pembatasan dan
keterbatasan yang ditetapkan dalam ini T & Cs dan / atau Syarat eCommerce Platform
(sebagaimana berlaku).

7.2

Anda mengakui dan menerima bahwa NLM tidak mewakili atau merupakan:
a)

setiap kepemilikan hak atau saham, saham, ekuitas, keamanan, komoditas, obligasi,
instrumen utang atau instrumen keuangan lainnya atau investasi yang membawa hak
setara;

b)

hak untuk menerima pendapatan masa depan, saham atau bentuk lain dari partisipasi
atau pemerintahan langsung dari, di atau berhubungan dengan Perusahaan, dan /
atau Nuclus eCommerce platform;

c)

bentuk uang atau alat pembayaran yang sah di wilayah hukum apapun, juga tidak
merupakan representasi dari uang (termasuk uang elektronik); atau

d)

penyediaan barang dan / atau jasa pada tanggal bahwa T & Cs membentuk
perjanjian yang mengikat antara Para Pihak.

7.3

Perlindungan yang ditawarkan oleh hukum yang berlaku sehubungan dengan akuisisi,
penyimpanan, penjualan dan / atau pengalihan instrumen dan / atau investasi dari jenis
dimaksud dalam sub-klausul klausul 7.2 tidak berlaku untuk setiap partisipasi dan kontribusi
yang dibuat di bawah ini T & Cs untuk akuisisi NLM atau untuk penyimpanan, penjualan dan /
atau pengalihan NLM.

7.4

Perusahaan tidak memberikan jaminan atau representasi dan tidak menawarkan jaminan
(dalam setiap kasus baik tersurat maupun tersirat) yang NLM akan memberikan hak aktual dan
/ atau dieksekusi penggunaan, fungsi, fitur, tujuan atau atribut sehubungan dengan Nuclus
eCommerce Platform, sebagai serta jaminan dari judul atau jaminan tersirat tentang
diperjualbelikan kebugaran untuk penggunaan tertentu sehubungan dengan NLM atau fungsi
mereka, atau sehubungan dengan Nuclus eCommerce platform. Peserta atau Kontributor
memahami, mengakui dan setuju bahwa, Perusahaan tidak membuat pernyataan atau jaminan
bahwa NLM akan memberikan hak aktual atau dieksekusi penggunaan, fungsi, fitur, tujuan atau
atribut sehubungan dengan Nuclus eCommerce Platform. Hasil dari,

8.

Pernyataan dan Jaminan kontributor
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8.1

Dengan berpartisipasi dalam Token Sale dan berpartisipasi atau mengirimkan kontribusi
kepada Perusahaan, Anda dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal yang diatur dalam
Jadwal 2 ini T & Cs.

9.

risiko
Anda mengakui dan setuju bahwa mengirimkan kontribusi kepada Perusahaan, penciptaan dan
isu NLM dan upaya Perseroan untuk mempromosikan penggunaan Nuclus eCommerce
Platform, termasuk tanpa pengembangan batasan dan penyebaran dan operasi daripadanya,
membawa risiko keuangan, regulasi dan reputasi yang signifikan, termasuk namun tidak
terbatas pada orang-orang yang ditetapkan di Rencana 3 ini T & Cs.
DENGAN MEMBUAT KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAN MENERIMA INI T & Cs ANDA DAN
AKHIRNYA MENGAKUI, MENERIMA DAN MENANGGUNG SEMUA INI RISIKO
DITETAPKAN DI JADWAL 3.

10.

Audit Sistem Kontrak Smart

10.1

Perusahaan harus melaksanakan upaya yang wajar untuk memiliki Smart Sistem Kontrak
diaudit dan disetujui oleh para ahli teknis berkaitan dengan akurasi dan keamanan kode yang
mendasari.

10.2

Meskipun klausul 10.1, teknologi kontrak pintar masih dalam tahap awal pengembangan dan
penerapannya saat ini bersifat eksperimental, yang membawa risiko operasional, teknologi,
keuangan, regulasi dan reputasi yang signifikan. Dengan demikian, sementara pemeriksaan
setiap dilakukan akan meningkatkan tingkat keamanan dan ketepatan Smart Sistem Kontrak,
Anda mengakui, memahami dan menerima bahwa audit tidak berjumlah bentuk jaminan,
pernyataan atau jaminan (dalam setiap kasus baik tersurat maupun tersirat) bahwa Smart
sistem kontrak dan NLM cocok untuk tujuan tertentu atau bahwa mereka bebas dari cacat,
kelemahan, kerentanan, virus atau bug yang dapat menyebabkan, antara lain, hilangnya
lengkap kontribusi ETH, dan / atau NLM.

11.

Keamanan
Anda bertanggung jawab untuk melaksanakan semua langkah yang wajar dan sesuai untuk
mengamankan dompet, lemari besi atau mekanisme penyimpanan lain yang Anda gunakan
untuk mengirim kontribusi kepada Perusahaan dan untuk menerima dan menyimpan NLM yang
dikeluarkan untuk Anda dengan Smart Sistem Kontrak, termasuk kunci pribadi diperlukan (s)
atau kredensial lain yang diperlukan untuk mengakses mekanisme penyimpanan seperti (s).
Jika kunci pribadi Anda (s) atau kredensial akses lainnya hilang, Anda dapat kehilangan akses
ke NLM Anda. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas langkah-langkah keamanan yang
berkaitan dengan tanda terima, kepemilikan, penyimpanan,

12.

Hak untuk Meminta Informasi

12.1

Sebelum Anda dapat memberikan kontribusi kepada Perusahaan atau setiap saat setelah
membuat kontribusi, kita mungkin (dalam kebijakan tunggal dan mutlak kami):
a)

meminta Anda untuk memberikan informasi dan dokumentasi tertentu untuk tujuan
sesuai dengan “know your customer” atau kewajiban yang serupa dengan yang kami
dapat dikenakan; dan
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b)

menentukan bahwa perlu untuk memperoleh informasi tertentu lainnya mengenai Anda
untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan penciptaan
dan isu NLM kepada Anda.

12.2 Anda setuju bahwa Anda harus, segera atas permintaan, pasokan informasi tersebut
Perusahaan dan dokumentasi sebagai mungkin diminta oleh kami sesuai dengan klausul 12.1 agar
kita untuk:
a)

melaksanakan, untuk kepuasan kami, semua yang diperlukan “know your customer”
dan cek serupa lainnya yang kita mungkin diwajibkan untuk melakukan; dan

b)

memastikan, untuk kepuasan kami, bahwa kami telah memenuhi semua hukum dan
peraturan yang berlaku sehubungan dengan penciptaan dan isu NLM kepada Anda
sebagaimana dimaksud oleh ini T & Cs.

12.3

Anda mengakui dan menerima bahwa kita dapat menolak atau menolak setiap kontribusi untuk
pembelian NLM sampai Anda memberikan semua informasi dan dokumentasi yang kita dapat
meminta di bawah klausul ini 12 dan kami telah menentukan bahwa diizinkan untuk membuat
dan masalah NLM untuk Anda di bawah hukum yang berlaku .

13.

Anti-Pencucian Uang, Sanksi Ekonomi, Anti-Suap dan Anti-Boikot

13.1

Identitas Kontributor dan Beneficial Owner. Baik Kontributor, maupun afiliasinya atau pemilik
menguntungkan langsung atau tidak langsung; (I) muncul pada Specially Designated Nationals
dan Diblokir Daftar Orang dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri dari Departemen
Keuangan Amerika Serikat ( “OFAC“), mereka juga tidak dinyatakan pesta dengan dimana
Perusahaan dilarang untuk menangani bawah hukum Amerika Serikat; (Ii) adalah orang yang
diidentifikasi sebagai organisasi teroris pada setiap daftar lain yang relevan dipertahankan oleh
otoritas pemerintah; atau (iii) kecuali diungkapkan secara tertulis kepada Perusahaan sebelum
tanggal Perjanjian ini, adalah tokoh senior asing politik, atau anggota keluarga dekat atau rekan
dekat dari tokoh senior politik luar negeri. Kontributor lanjut menyatakan dan menjamin bahwa,
jika berlaku, Kontributor tersebut: (I) telah melakukan due diligence menyeluruh terhadap
semua pemilik menguntungkan; (Ii) telah membentuk identitas semua pemilik menguntungkan
langsung dan tidak langsung dan sumber dana masing-masing menguntungkan; dan (iii) akan
mempertahankan bukti mereka identitas, sumber dana dan setiap due diligence.

13.2

Sumber dan Penggunaan Dana. Kontributor mewakili, menjamin dan setuju bahwa:
a)

tidak ada pembayaran atau transfer lain dari nilai kepada Perusahaan dan tidak ada
pembayaran atau lainnya transfer nilai ke Kontributor akan menyebabkan Perusahaan
melanggar berlaku federal atau negara atau non-US undang-undang AS atau
peraturan, termasuk, tanpa batasan, anti pencucian uang, sanksi ekonomi, antipenyuapan atau anti-boikot hukum atau peraturan, yang Uniting dan Penguatan
Amerika oleh Menyediakan Alat yang tepat Diperlukan untuk mencegat dan
menghambat Terrorism Act of 2001, atau berbagai undang-undang, peraturan dan
perintah eksekutif dikelola oleh OFAC ( “ OFAC Peraturan “).

b)

tidak ada pembayaran atau lainnya transfer nilai kepada Perusahaan sedang atau akan
berasal dari, berjanji untuk kepentingan, atau terkait dengan cara apapun untuk, (i)
pemerintah negara yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri AS sebagai negara
pendukung internasional terorisme, (ii) properti yang diblokir di bawah setiap Peraturan
OFAC atau yang akan diblokir di bawah Peraturan OFAC jika berada di tahanan
seorang warga AS, (iii) orang kepada siapa US warga negara tidak dapat secara sah
9

mengekspor jasa, atau dengan siapa warga negara AS tidak dapat secara sah terlibat
dalam transaksi di bawah Peraturan OFAC, (iv) pemerintah dari setiap negara yang
telah ditunjuk sebagai negara non-kooperatif atau yang ditunjuk oleh Sekretaris
Keuangan AS sebagai pencucian uang atau (v) secara langsung atau tidak langsung,
setiap ilegal kegiatan. Kontributor mengakui bahwa,
c)

semua pembayaran atau transfer lain dari nilai kepada Perusahaan oleh Kontributor
akan dilakukan melalui akun (atau mata uang virtual alamat publik yang terkait
keseimbangan, baik secara langsung atau tidak langsung, telah didanai oleh akun
tersebut) terletak di yurisdiksi yang tidak muncul pada daftar negara memboikot
diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS berdasarkan berdasarkan § 999 (a) (3) dari
internal Revenue Code seperti yang berlaku pada saat pembayaran atau transfer lain
dari nilai. Dalam hal Kontributor ini, menerima simpanan dari, membuat pembayaran
atau melakukan transaksi yang berkaitan dengan-US non lembaga perbankan (a “NonUS Bank“) sehubungan dengan akuisisi Tokens, Non-AS Bank: ( 1) memiliki alamat
tetap, selain alamat elektronik atau kotak pos,

13.3

informasi tambahan. Kontributor akan memberikan kepada Perusahaan setiap saat selama
keberadaan Perusahaan informasi yang Perusahaan menentukan untuk menjadi diperlukan
atau tepat (i) mematuhi anti-uang undang-undang pencucian, anti-terorisme hukum, aturan dan
peraturan dan atau hukum dan peraturan dari setiap yurisdiksi yang berlaku dan yang sejenis
(ii) untuk menanggapi permintaan untuk informasi mengenai identitas dan atau sumber dana
dari Kontributor dari otoritas pemerintah, self regulatory organization atau lembaga keuangan
sehubungan dengan yang anti pencucian uang kepatuhan prosedur, atau untuk memperbarui
informasi tersebut. Kontributor yang memahami dan mengakui bahwa Perusahaan mungkin
diperlukan untuk melaporkan setiap tindakan atau kegagalan untuk mematuhi permintaan
informasi dan untuk mengungkapkan identitas kepada otoritas pemerintah, organisasi swaregulasi dan lembaga keuangan, dalam keadaan tertentu tanpa memberitahu Kontributor
bahwa informasi yang telah begitu disediakan. Kontributor lebih memahami dan setuju bahwa
setiap kegagalan pada bagian untuk mematuhi klausul ini 13.3 akan memungkinkan Perseroan
untuk mengakhiri perjanjian dengan Kontributor dan membutuhkan penyitaan setiap Token
sebelumnya dikirim ke Kontributor itu.

13.4

Pengajuan Laporan Kegiatan Mencurigakan. Kontributor mengakui dan setuju bahwa
Perusahaan, dalam mematuhi anti pencucian uang undang-undang, peraturan dan tujuan,
dapat mengajukan secara sukarela atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, laporan
aktivitas yang mencurigakan ( “SAR“) atau informasi lainnya dengan lembaga penegak
pemerintah dan hukum yang mengidentifikasi transaksi dan kegiatan yang Perusahaan cukup
menentukan untuk menjadi yang mencurigakan, atau jika tidak diperlukan oleh hukum.
Kontributor mengakui bahwa Perusahaan dilarang oleh hukum untuk mengungkapkan kepada
pihak ketiga, termasuk Kontributor, setiap SAR mengajukan sendiri atau fakta bahwa SAR telah
diajukan.

13.5

Kepatuhan sukarela. Kontributor mengerti dan setuju bahwa Perusahaan tidak diwajibkan untuk
mematuhi persyaratan anti pencucian uang AS, tetapi telah memilih untuk secara sukarela
memenuhi persyaratan seperti Perusahaan telah dianggap tepat dalam kebijakannya sendiri.
Kontributor setuju untuk bekerja sama dengan Perusahaan yang mungkin diperlukan menurut
pendapat wajar dari Perusahaan sehubungan dengan kepatuhan tersebut.

14.

Ganti rugi

14.1

Kontributor Ganti Rugi. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Kontributor akan
melindungi, membela dan membebaskan Perusahaan dan Perusahaan karyawan, petugas,
direktur, kontraktor, konsultan, pemegang saham, pemasok, vendor, penyedia layanan,
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perusahaan induk, anak perusahaan, afiliasi, agen, perwakilan, pendahulu, penerus dan
penerima ( “Perseroan ganti rugi”) dari dan terhadap semua aktual atau terancam klaim,
tuntutan hukum, kerusakan, penghargaan, penilaian, kerugian, penyelidikan (baik formal atau
informal), kewajiban, kewajiban, denda, bunga, biaya, biaya (termasuk, tanpa batasan, biaya
pengacara yang wajar dan biaya) dan biaya (termasuk, tanpa batasan, biaya pengadilan, biaya
penyelesaian dan biaya mengejar ganti rugi dan asuransi), dari setiap jenis dan sifat apapun,
apakah diklaim oleh pihak Ganti Rugi atau pihak ketiga termasuk pejabat pemerintah, dan
apakah dikenal atau tidak dikenal, diramalkan atau tidak terduga, matang atau yang masih
berjalan, atau dicurigai atau tak disangka, dalam hukum atau ekuitas, baik dalam perbuatan
melawan hukum, kontrak atau sebaliknya (secara kolektif, “Klaim” ) yang timbul dari atau terkait
dengan (i) Kontributor akuisisi atau penggunaan Token; (I) kinerja atau non-kinerja tanggung
jawab Kontributor atau kewajiban ini T & Cs; (Iii) pelanggaran Kontributor ini T & Cs; (Iv)
ketidaktepatan dalam representasi atau jaminan dari Kontributor tersebut; (V) pelanggaran
Kontributor dari setiap hak (termasuk, namun tidak terbatas pada, hak kekayaan intelektual)
dari setiap orang atau badan lain atau (vi) setiap tindakan atau kelalaian Kontributor yang lalai,
melanggar hukum atau merupakan kesalahan yang disengaja.
14.2

Batasan Tanggung Jawab. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Kontributor melepaskan
setiap tindakan yang tepat terhadap setiap Perusahaan Ganti Rugi Pihak yang akan
menimbulkan kewajiban apapun pada bagian dari Perusahaan Ganti Rugi Partai sebagai akibat
dari (i) ketidakmampuan Kontributor untuk menggunakan Token atau platform, termasuk
sebagai akibat dari penghentian atau penangguhan platform, listrik padam, pemeliharaan,
cacat, kegagalan sistem atau gangguan lain, (ii) biaya pengadaan barang atau jasa pengganti,
(iii) investasi, pengeluaran atau komitmen yang dibuat oleh Kontributor sehubungan dengan
Perjanjian ini atau penggunaan oleh Kontributor platform atau (iv) setiap akses yang tidak sah,
atau perubahan, atau penghapusan, kehancuran, kerusakan, kehilangan atau kegagalan untuk
menyimpan data, termasuk catatan, kunci pribadi atau kredensial lainnya, terkait dengan
Token. Dalam situasi apapun, Perusahaan Ganti Rugi Partai jawab kepada Kontributor (baik
dalam kontrak, perbuatan melawan hukum, pelanggaran kewajiban hukum, restitusi atau
sebaliknya) untuk salah satu dari jenis berikut kerugian:
a)

b)

hilangnya keuntungan, kerugian bisnis, kehilangan pendapatan atau pendapatan,
kehilangan kontrak, kehilangan atau penipisan goodwill atau peluang bisnis,
kehilangan tabungan diantisipasi atau kerugian seperti; dan
insidental, tidak langsung, konsekuensial, khusus atau hukuman kerugian dan
kerusakan,

dalam setiap kasus terlepas dari penyebab tindakan, apakah Perusahaan Ganti Rugi Partai
disarankan dari kemungkinan kerugian tersebut timbul atau apakah kerugian tersebut berada
mendatang.
14.3

Ganti rugi. Tanpa mengabaikan hal dalam ayat 14.2 yang bertentangan, (i) keterbatasan dan
pengecualian dari kewajiban yang diatur dalam klausul 14.2 tidak akan membatasi atau
mengecualikan kewajiban untuk kelalaian, penipuan atau disengaja, atau kesalahan yang
disengaja setiap Perusahaan Ganti Rugi Partai dan (ii) kewajiban bersama maksimum
Perusahaan Ganti Rugi di agregat untuk Kontributor bawah atau sehubungan dengan ini T &
Cs tidak akan melebihi Jumlah Kontribusi.

15.

Hak milik intelektual

15.1

Dalam klausul ini 15, “Perusahaan Hak IP” berarti dalam kaitannya dengan situs Perusahaan
Perseroan, NLM, Token Sale, yang Nuclus eCommerce platform dan, semua: (i) hak paten,
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penemuan, desain, hak cipta dan hak terkait, basis data hak, knowhow dan informasi rahasia,
merek dagang dan goodwill terkait, nama dagang (apakah terdaftar atau tidak terdaftar), dan
hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran; (Ii) semua hak lainnya yang sifatnya serupa
atau memiliki efek sama di mana saja di dunia yang saat ini ada atau diakui di masa depan;
dan (iii) semua aplikasi, ekstensi dan perpanjangan dalam kaitannya dengan hak-hak tersebut.
15.2

Kecuali secara tegas diatur dalam ini T & Cs, Anda tidak berhak, untuk tujuan apapun, untuk
setiap Hak IP Perusahaan. Kami akan setiap saat mempertahankan kepemilikan, termasuk
semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan Hak IP Perseroan dan Anda memahami
dan menerima bahwa dengan memberi sumbangan untuk pembelian NLM sesuai dengan ini T
& Cs Anda tidak akan:
a)

memperoleh atau sebaliknya berhak untuk Hak IP setiap Perusahaan;

b)

mengajukan klaim sehubungan Hak IP setiap perusahaan atau hak lain yang setara;
atau

c)

digunakan, upaya untuk menggunakan, menyalin, meniru atau memodifikasi (baik
secara keseluruhan atau sebagian) Hak IP setiap perusahaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis sebelumnya.

16.

Penyangkalan

16.1

Untuk Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku dan kecuali ditentukan lain secara tertulis
oleh kami:
a)

NLM yang dijual secara “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”, tanpa
jaminan atau representasi apapun, dan kami tegas menyangkal semua jaminan dan
representasi yang berkaitan dengan NLM (baik yang tersurat maupun tersirat),
termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat tentang diperjualbelikan, kesesuaian untuk
tujuan tertentu, judul dan non-pelanggaran;

b)

kami tidak mewakili atau menjamin bahwa NLM handal, saat ini atau bebas cacat,
memenuhi kebutuhan Anda, atau bahwa setiap cacat akan diperbaiki; dan

c)

kita tidak bisa dan tidak mewakili atau menjamin bahwa NLM atau mekanisme
pengiriman untuk NLM bebas dari virus atau komponen berbahaya lainnya.

16.2

Baik ini T & Cs maupun Proyek Dokumentasi merupakan prospektus atau penawaran dokumen,
dan bukan merupakan penawaran untuk menjual, maupun ajakan untuk membeli investasi atau
instrumen keuangan di yurisdiksi manapun. NLM tidak harus diperoleh untuk tujuan spekulasi
atau investasi dengan harapan membuat keuntungan pada langsung atau masa depan dijual
kembali.

16.3

Tidak ada otoritas telah diperiksa atau disetujui dari setiap informasi yang tercantum dalam ini
T & Cs dan / atau Dokumentasi Proyek. Tidak ada tindakan tersebut telah atau akan diambil di
bawah undang-undang, peraturan atau aturan yurisdiksi manapun. Publikasi, distribusi atau
penyebaran ini T & Cs dan / atau Dokumentasi Proyek tidak berarti bahwa hukum yang berlaku,
persyaratan peraturan atau aturan telah dipenuhi.

17.

Batasan Tanggung Jawab

17.1

Untuk Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, dalam situasi apapun:
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a)

Perusahaan atau Perusahaan Ganti Rugi bertanggung jawab atas kerugian langsung,
tidak langsung, khusus, insidental atau konsekuensial apapun (termasuk, namun tidak
terbatas pada, kehilangan pendapatan, pendapatan, bisnis atau keuntungan,
kehilangan kontrak atau penipisan goodwill , kehilangan tabungan diantisipasi,
kehilangan penggunaan atau data, atau kerusakan untuk gangguan bisnis atau
kehilangan seperti) yang timbul dari atau dengan cara apapun terkait dengan akuisisi,
penyimpanan, transfer atau penggunaan NLM atau terkait dengan ini T & Cs, terlepas
dari penyebab tindakan, apakah berbasis di kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian),
pelanggaran kewajiban hukum, restitusi atau dasar hukum atau adil lainnya (bahkan
jika Perusahaan atau Pihak Perusahaan Ganti rugi telah diberitahu tentang
kemungkinan kerugian tersebut dan terlepas dari apakah kerugian tersebut berada
mendatang); dan

b)

kewajiban agregat dari Perusahaan dan Perusahaan Ganti Rugi (bersama-sama),
apakah dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum,
restitusi atau dasar hukum atau adil lainnya, yang timbul dari atau berkaitan dengan ini
T & Cs atau penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan NLM, melebihi
jumlah sumbangan Anda.

17.2

Keterbatasan dan pengecualian dari kewajiban yang ditetapkan dalam klausul 17.1 tidak akan
membatasi atau mengecualikan kewajiban untuk kelalaian, penipuan atau disengaja, atau
kesalahan yang disengaja setiap Perusahaan Ganti Rugi Partai, dan tidak akan hal itu
membatasi atau mengecualikan kerugian yang, sebagai masalah hukum yang berlaku, itu akan
melanggar hukum untuk membatasi atau mengecualikan kewajiban.

18.

Perpajakan

18.1

Anda bertanggung jawab untuk menentukan apakah kontribusi Anda kepada Perusahaan untuk
tujuan yang dijelaskan di bawah ini, transfer ETH, BTC, EOS, LTC, penciptaan, kepemilikan,
penggunaan, penjualan, transfer atau likuidasi NLM, potensi apresiasi atau depresiasi di nilai
NLM dari waktu ke waktu (jika ada), alokasi NLM dan / atau tindakan lain atau transaksi
dimaksud oleh ini T & Cs atau terkait dengan Nuclus eCommerce platform akan menimbulkan
implikasi pajak pada bagian Anda.

18.2

Anda juga bertanggung jawab untuk pemotongan, mengumpulkan, melaporkan, membayar,
menetap dan / atau remisi setiap dan semua pajak kepada otoritas pajak yang sesuai dalam
yurisdiksi tersebut (s) di mana Anda mungkin akan bertanggung jawab untuk membayar pajak.
Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pemotongan, mengumpulkan, melaporkan,
membayar, menetap dan / atau remisi pajak (termasuk, namun tidak terbatas pada,
penghasilan, keuntungan modal, penjualan, nilai tambah atau pajak yang sama) yang mungkin
timbul dari kontribusi Anda dan akuisisi NLM bawah atau sehubungan dengan ini T & Cs.

18.3

Anda setuju untuk tidak menuntut Perusahaan atau Perusahaan Ganti Rugi jawab atas
kewajiban pajak yang terkait dengan atau yang timbul dari penciptaan, kepemilikan,
penggunaan atau likuidasi NLM atau tindakan lain atau transaksi yang terkait dengan Nuclus
eCommerce Platform.

19.

Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase

BACALAH BERIKUT KLAUSULA HATI-HATI KARENA MENGANDUNG KETENTUAN TERTENTU,
SEPERTI A MENGIKAT ARBITRASE KLAUSULA DAN GUGATAN PEMBEBASAN, YANG
MEMPENGARUHI HAK HUKUM ANDA. KLAUSULA ini mengharuskan Anda untuk menengahi
perselisihan TERTENTU DAN KLAIM DENGAN NUCLUS DAN BATAS cara di mana Anda dapat
mencari BANTUAN DARI AS.
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19,1

binding Arbitrase. Kecuali untuk sengketa, klaim, jas, tindakan, penyebab tindakan, tuntutan
atau proses (secara kolektif, “Sengketa”) di mana salah satu Pihak mencari keputusan hukum
atau lainnya bantuan adil untuk dugaan penggunaan tidak sah dari kekayaan intelektual,
termasuk, tanpa batasan, hak cipta , merek dagang, nama dagang, logo, rahasia dagang atau
hak paten, Anda dan Perusahaan (i) melepaskan hak masing-masing dan Perusahaan memiliki
setiap dan semua Sengketa yang timbul dari atau terkait dengan ini T & Cs diselesaikan di
pengadilan, dan (ii) melepaskan Anda dan hak masing-masing perusahaan untuk juri
pengadilan. Sebagai gantinya,

19.2

Tidak ada arbitrase Kelas, Kelas Actions atau Actions Perwakilan. Sengketa yang timbul
dari atau terkait dengan ini T & Cs adalah pribadi untuk Anda dan Perusahaan dan akan
diselesaikan hanya melalui arbitrase, bukan akan dibawa sebagai arbitrase class, class action
atau jenis lain dari melanjutkan perwakilan. Tidak akan ada arbitrase kelas atau arbitrase di
mana sebuah upaya individu untuk menyelesaikan Sengketa sebagai wakil dari orang lain atau
sekelompok orang. Selanjutnya, Sengketa tidak dapat dibawa sebagai kelas atau jenis lain dari
tindakan perwakilan, baik di dalam atau di luar arbitrase, atau atas nama kelompok lain individu
atau individu.

19,3

Aturan arbitrase. Keberlakuan klausul ini 19 akan baik secara substantif dan prosedural diatur
oleh dan ditafsirkan dan ditegakkan sesuai dengan Arbitrase Yayasan Afrika Selatan (AFSA)
atau Asosiasi Arbiter (Afrika Selatan) (Aasa), hingga batas maksimal yang diizinkan oleh yang
berlaku hukum.

19,4

Melihat; Penyelesaian Sengketa Informal. Setiap Pihak akan memberitahukan Pihak lainnya
secara tertulis Sengketa apapun dalam waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal itu muncul,
sehingga Pihak dapat mencoba dengan itikad baik untuk menyelesaikan Sengketa informal.
Pemberitahuan kepada Perusahaan akan dikirim melalui e-mail keinfo@nuclus.co .
Pemberitahuan kepada Anda akan dikirim ke alamat yang Anda berikan kepada kami secara
tertulis dalam melihat. Pemberitahuan Anda harus mencakup (i) nama, alamat pos, alamat
email dan nomor telepon, (ii) deskripsi secara rinci wajar sifat atau dasar Sengketa, dan (iii)
bantuan khusus yang Anda cari. Jika Anda dan Perusahaan tidak setuju bagaimana untuk
menyelesaikan Sengketa dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal pemberitahuan
diterima oleh Partai yang berlaku, maka baik Anda atau Perusahaan mungkin, seperti yang
tepat dan sesuai dengan ketentuan ini 19, dimulai arbitrase melanjutkan atau, sejauh diatur
secara khusus dalam klausul 19.1, mengajukan gugatan di pengadilan.

19,5

Proses. Setiap arbitrase akan terjadi di Afrika Selatan. Arbitrase akan dilakukan secara rahasia
oleh arbiter tunggal yang ditunjuk oleh Arbitrase Yayasan Afrika Selatan (AFSA) atau Asosiasi
Arbiter (Afrika Selatan) (Aasa) sesuai dengan aturan Aturan Afrika Selatan Arbitrase, yang
dengan ini dimasukkan dengan referensi. Pengadilan yang terletak di Afrika Selatan akan
memiliki yurisdiksi eksklusif atas setiap banding dan penegakan keputusan arbitrase.

19,6

Kewenangan Arbiter. Ini T & Cs, Aturan yang berlaku Arbitrase dan arbiter akan memiliki (i)
wewenang eksklusif dan yurisdiksi untuk membuat semua keputusan prosedural dan substantif
mengenai Sengketa sebuah, termasuk penentuan apakah Sengketa adalah arbitrable, dan (ii)
kewenangan untuk memberikan setiap obat yang lain akan tersedia di pengadilan, disediakan,
bagaimanapun, bahwa arbiter tidak memiliki wewenang untuk melakukan arbitrase kelas atau
tindakan perwakilan atau kelas, yang dilarang oleh ini T & Cs. arbiter hanya dapat melakukan
arbitrase individu dan mungkin tidak mengkonsolidasikan lebih dari satu klaim individu,
memimpin jenis kelas atau proses perwakilan atau memimpin persidangan yang melibatkan
lebih dari satu individu.
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19,7

Aturan Arbitrase. The arbitrase di Afrika Selatan diatur oleh Undang-Undang Arbitrase 42
tahun 1965 (selanjutnya disebut “UU”). Namun, agar UU untuk dapat dilaksanakan, para pihak
harus mencatat persetujuan mereka secara tertulis untuk menengahi perselisihan yang ada
atau sengketa masa depan yang berkaitan dengan masalah yang ditentukan dalam perjanjian
mereka.
Pengantar
Arbitrase
Afrika
Selatan
dapat
dibaca
di
http://www.polity.org.za/article/arbitration-in-south-africa-2017-05-05. Dengan menyetujui
terikat oleh T & Cs, Anda baik (i) mengakui dan setuju bahwa Anda telah membaca
danmemahami Aturan Arbitrase, atau (ii) melepaskan kesempatan Anda untuk membaca
Aturan Arbitrase dan setiap klaim bahwa Peraturan Arbitrase yang tidak adil atau tidak harus
berlaku untuk alasan apapun.

19,8

Keterpisahan dari Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Arbitrase. Jika ada istilah,
klausul atau ketentuan klausul ini 19 dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan, maka
akan jadi diadakan sejauh minimum yang berlaku dan diperlukan oleh hukum, dan semua hal
lainnya, klausa dan ketentuan klausul ini 19 akan tetap sah dan berlaku. Selanjutnya,
keringanan ditetapkan dalam klausul 19.2 di atas adalah dipisahkan dari ketentuan lain dari ini
T & Cs dan akan tetap sah dan berlaku, kecuali dilarang oleh hukum yang berlaku.

20.

bermacam-macam

20.1

Kontributor memahami dan menerima bahwa jaringan penambang akhirnya akan
mengendalikan Smart Sistem Kontrak dan bahwa mayoritas penambang ini bisa setuju pada
setiap titik untuk membuat perubahan resmi Smart sistem kontrak dan untuk menjalankan versi
baru dari Smart kontrak Sistem. Skenario seperti itu bisa menyebabkan NLM kehilangan nilai
intrinsik.

20.2

Kami dapat mengubah ini T & Cs dari waktu ke waktu, termasuk di mana ada perubahan fungsi
dimaksudkan NLM atau mungkin sebaliknya diperlukan oleh hukum atau persyaratan peraturan
yang kita tunduk. Jika kami melakukan perubahan ini T & Cs, kami akan menerbitkan
pemberitahuan bersama-sama dengan diperbarui T & Cs di website kami dan kami akan
mengubah “Terakhir Diperbarui” tanggal di bagian atas ini T & Cs. Setiap diubah T & Cs akan
segera berlaku efektif setelah publikasi pemberitahuan dan diperbarui T & Cs di website kami.
Ini adalah tanggung jawab Anda untuk secara teratur memeriksa website kami untuk
pemberitahuan tersebut dan diperbarui T & Cs.

20,3

Jika ada istilah, klausul atau ketentuan ini T & Cs ditemukan menjadi ilegal, batal atau tidak
dapat dilaksanakan (secara keseluruhan atau sebagian), maka istilah tersebut, klausul atau
ketentuan harus dipisahkan dari ini T & Cs tanpa mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan
dari bagian yang tersisa dari istilah, klausul atau ketentuan, atau istilah lainnya, klausul atau
ketentuan ini T & Cs, yang akan tetap berlaku sepenuhnya.

20.4

Ini T & Cs merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dalam kaitannya dengan materi
pokoknya. Ini T & Cs mengganti dan memadamkan setiap dan semua perjanjian sebelumnya,
rancangan perjanjian, pengaturan, jaminan, pernyataan, jaminan, representasi dan usaha dari
setiap alam yang dibuat oleh, atau atas nama Pihak, baik secara lisan atau tertulis, publik atau
swasta, dalam kaitannya dengan yang materi pelajaran.

20,5

Anda mengakui bahwa dengan menerima ini T & Cs, Anda tidak mengandalkan pada setiap
lisan atau tertulis pernyataan, jaminan, jaminan, representasi atau usaha yang atau mungkin
telah dibuat oleh atau atas nama Perusahaan sehubungan dengan subyek ini T & Cs setiap
waktu sebelum Anda menerima mereka ( “Pra-Kontrak Laporan”), selain yang ditetapkan dalam
ini T & Cs. Anda dengan ini melepaskan setiap dan semua hak dan obat yang jika tidak mungkin
tersedia dalam kaitannya dengan Laporan Pra-Kontrak tersebut.
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20,6

Tidak ada dalam ini T & Cs akan dianggap untuk membuat bentuk kemitraan, usaha patungan
atau hubungan lain yang serupa antara Anda dan Perusahaan dan / atau individu atau badan
lain yang terlibat dengan pengembangan dan penyebaran Smart Sistem Kontrak dan / atau
Perusahaan Ganti Rugi dan / atau Nuclus eCommerce platform.

20,7

Tunduk pada klausul 19, ini T & Cs dan setiap perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau
sehubungan dengan materi pelajaran dan pembentukan (termasuk sengketa non-kontrak dan
klaim) akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Afrika Selatan.

20,8

Para Pihak tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa pengadilan Afrika Selatan memiliki
yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap sengketa atau klaim yang timbul dari atau
sehubungan dengan ini T & Cs atau subjek mereka atau pembentukan (termasuk sengketa
non-kontrak dan klaim).
******
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JADWAL 1
FUNGSIONALITAS DIMAKSUDKAN OF NLM ON NUCLUS Platform E-commerce
The NUCLUM token ( “NLM”) adalah token utilitas untuk digunakan pada Nuclus eCommerce Platform.
NLM tidak sekuritas. NLM tidak dimaksudkan untuk investasi spekulatif. Nuclus tidak menjanjikan
kinerja masa depan atau future value dari NLM. Holding NLM sekali tidak setara dengan memegang
saham di Perusahaan: tidak memungkinkan pemegang token untuk berpartisipasi dalam pengambilan
Perusahaan keputusan, keuntungan, berbagi pendapatan, atau sebaliknya, dan NLM atau pemegang
NLM ( “NLM Tokenholders”) tidak memiliki hak di Perusahaan, tersirat atau sebaliknya.
Yang penting, NLM Tokenholders seharusnya tidak memiliki harapan keuntungan dari penerimaan atau
pembelian NLM mereka. NLM diberikan dan dijual sebagai baik fungsional dan semua hasil yang
diterima oleh Perusahaan sehubungan dengan operasi bisnis, termasuk tanpa batasan
mengembangkan dan menyebarkan Nuclus eCommerce Platform, serta semua hasil yang diterima oleh
Perusahaan sehubungan dengan penjualan dari NLM mungkin dihabiskan secara bebas oleh
Perusahaan, absen setiap kondisi atau pembatasan.
Istilah yang digunakan di bawah ini dan tidak didefinisikan dalam ini T & Cs dapat berubah tanpa
pemberitahuan.
Ada pasokan terbatas NLM Tokens (1000000000) dari yang besar dimaksudkan untuk beredar di
antara pengguna dan dalam Nuclus eCommerce platform terus menerus. Hal ini tidak diharapkan
bahwa NLM akan 'terbakar' dan / atau dibatalkan pada blockchain, dan karena itu mereka akan
beroperasi terutama sebagai (i) dapat digunakan kembali dalam aplikasi mata uang '; dan (ii) loyalitas,
penghargaan atau mekanisme peningkatan inventif pada Nuclus eCommerce Platform.
Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi internal dalam Nuclus eCommerce Platform, dimana
NLM akan menjadi bagian integral yang mendorong ekosistem ini. NLM karena itu akan terus beredar
dalam ekosistem Nuclus dan Nuclus eCommerce Platform, memfasilitasi transaksi antara pengguna
sebagai sarana untuk pertukaran peer-to-peer atau pembayaran untuk produk dan layanan yang
diberikan yang penting untuk fungsi Nuclus eCommerce Platform.
NLM akan memiliki fungsi utama sebagai berikut dan tujuan:
(a) jaringan Mata uang: Pembeli dan penjual dalam jaringan Nuclus akan dapat menetapkan harga
dan menerima pembayaran untuk barang dan jasa mereka di NLM.
(b) Loyalitas dan Rewards: NLM juga akan melakukan fungsi token insentif dan berfungsi sebagai
mekanisme untuk meningkatkan perdagangan antara pembeli dan penjual. Mekanisme insentif ini
memungkinkan Nuclus untuk menumbuhkan transaksi di Nuclus eCommerce Platform. Penting
untuk dicatat bahwa pemegang hibah Peringkat fungsi dari NLM tidak ada hak di Perusahaan, dan
NLM tidak harus ditafsirkan sebagai saham atau hak untuk saham, suara, manajemen, dividen
dan / atau hak-hak lain sehubungan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan. Secara
khusus, hak Peringkat yang diberikan oleh NLM pada Nuclus eCommerce platform akan dibatasi
untuk para pengguna bertindak sebagai pemberi pinjaman, pembeli identitas, dan penjual atau
pemasok, yang akan dibatasi dalam latihan mereka dari apapun untuk mengusulkan dan rating
pada perubahan yang mereka ingin untuk melihat terjadi pada loyalitas, hadiah atau insentif dan
Peringkat tingkat scoring dan pada Nuclus eCommerce platform itu sendiri. Selanjutnya, NLM akan
dialokasikan dalam akreditasi mereka melakukan peran pembeli dan penjual atau pemasok dalam
Nuclus eCommerce Platform, yang harus mengirimkan proposal ke ekosistem mengenai mengapa
mereka dapat dipercaya, apa bisnis mereka tidak, dan mengapa data mereka harus termasuk
dalam mekanisme insentif, dan pengguna dalam ekosistem akan dapat meninjau aplikasi tersebut
dan ratee pada ini menggunakan NLM.
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KEMUNGKINAN PERUBAHAN ATAS FUNGSI NLM
PERHATIKAN BAHWA KAMI ADALAH DALAM PROSES MENGERJAKAN ANALISIS HUKUM DAN
PERATURAN YANG FUNGSI NLM. MENGIKUTI KESIMPULAN ANALISIS INI, KITA DAPAT
MEMUTUSKAN UNTUK PERUBAHAN FUNGSIONALITAS DIMAKSUDKAN OF NLM DALAM
RANGKA UNTUK MEMASTIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN HUKUM ATAU REGULASI
UNTUK YANG KAMI ATAU NLM TUNDUK. KAMI AKAN MENERBITKAN A PEMBERITAHUAN
TENTANG WEBSITE KAMI SETIAP PERUBAHAN YANG KAMI MEMUTUSKAN UNTUK MEMBUAT
ATAS FUNGSI NLM DAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB ANDA UNTUK TERATUR LIHAT
WEBSITE KAMI UNTUK SETIAP PEMBERITAHUAN TERSEBUT.
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JADWAL 2
Kontributor Pernyataan dan Jaminan
Dengan berpartisipasi dalam Sale Token dan mengirim kontribusi kepada Perusahaan, Anda dengan
ini menyatakan dan menjamin bahwa:
a)

Anda telah membaca dan memahami ini T & Cs (termasuk semua Jadwal Perjanjian
ini);

b)

Anda memiliki wewenang yang diperlukan dan persetujuan untuk menerima ini T &
Cs, untuk masuk ke dalam perjanjian yang mengikat dengan Perusahaan dan untuk
melakukan kewajiban yang diatur di sini;

c)

penerimaan ini T & Cs dan masuk ke perjanjian yang mengikat dengan Perusahaan
tidak akan mengakibatkan pelanggaran, bertentangan dengan, atau merupakan
bawaan material di bawah: (i) ketentuan dokumen konstitusional atau organisasi
Kontributor (dalam kasus ini dari entitas perusahaan termasuk, tanpa batasan, setiap
perusahaan atau kemitraan); (Ii) ketentuan dari setiap penilaian, keputusan atau
perintah yang dikenakan pada Kontributor oleh pengadilan atau otoritas pemerintah
atau peraturan; dan / atau (iii) perjanjian material, kewajiban, tugas atau komitmen yang
Kontributor adalah pesta atau dimana Kontributor adalah terikat;

d)

Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang fungsi, penggunaan, penyimpanan,
mekanisme transmisi dan kerumitan terkait dengan token kriptografi (seperti ETH),
fasilitas penyimpanan tanda (termasuk dompet tanda digital), teknologi blockchain dan
sistem perangkat lunak berbasis blockchain;

e)

Anda telah memperoleh informasi yang cukup tentang penggunaan masa depan
potensi dan fungsi dari NLM untuk membuat keputusan untuk berpartisipasi dalam
Token Sale sesuai dengan ini T & Cs;

f)

Anda memahami bahwa NLM memberi hanya potensial yang tepat di masa depan
terbatas atau harapan untuk menggunakan dan berinteraksi dengan Nuclus
eCommerce Platform sebagai lebih khusus dijelaskan dalam Jadwal 1, dan bahwa NLM
memberi hak lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan Perusahaan dan / atau
eCommerce Nuclus Platform, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap suara,
distribusi, penebusan, likuidasi, proprietary (termasuk semua bentuk hak kekayaan
intelektual), atau hak-hak keuangan atau hukum lainnya;

g)

jika Anda adalah seorang individu, Anda setidaknya 18 tahun, Anda memiliki kapasitas
hukum yang memadai untuk menerima ini T & Cs dan untuk masuk ke dalam perjanjian
yang mengikat dengan Perusahaan pada ketentuan yang ditetapkan di dalamnya;

h)

jika Anda membuat kontribusi untuk akuisisi NLM sebagai entitas perusahaan, entitas
tersebut sepatutnya dimasukkan, terdaftar dan sah yang ada di bawah hukum yang
berlaku di yurisdiksi di mana entitas didirikan;

i)

Anda membuat kontribusi untuk pembelian NLM semata-mata untuk keuntungan
Anda sendiri dan bukan untuk, atau untuk kepentingan, lain orang, badan atau tujuan;
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j)

Anda membuat kontribusi untuk pembelian NLM untuk mendukung pengembangan,
pengujian, penyebaran dan operasi dari Nuclus eCommerce platform dan berpotensi
menggunakan dan berinteraksi dengan Nuclus eCommerce platform pada titik masa
depan dalam waktu. Anda tidak membuat kontribusi di bawah ini T & Cs untuk
kegunaan lain atau tujuan, termasuk, namun tidak terbatas pada, investasi apapun,
tujuan keuangan spekulatif atau lainnya;

k)

setiap kontribusi yang akan dibuat oleh Anda untuk pembelian NLM tidak berasal dari
atau berhubungan dengan setiap kegiatan yang melanggar hukum, termasuk namun
tidak terbatas pada pencucian uang atau pendanaan teroris, dan Kontributor tidak akan
menggunakan Token untuk membiayai, terlibat dalam, atau jika tidak mendukung
kegiatan yang melanggar hukum;

l)

Anda tidak akan menggunakan NLM untuk membiayai, terlibat dalam, atau
mendukung setiap kegiatan yang melanggar hukum;

m)

kontribusi akan dialihkan kepada Perusahaan dari (i) dompet Ethereum bahwa: (i)
terdaftar dalam nama Anda atau dalam nama orang yang diberi kuasa oleh Anda untuk
mengirim kontribusi kepada Perusahaan atau sebaliknya di bawah kendali Anda; dan
(ii) tidak terletak di atau yang tidak terdaftar dalam nama orang yang terletak di atau
penduduk dari setiap negara atau wilayah di mana transaksi yang diatur oleh Perjanjian
ini atau menjadi ilegal atau negara atau wilayah yang telah ditunjuk oleh Satuan Tugas
Aksi Keuangan sebagai “negara non-kooperatif atau wilayah” (masing-masing
“Dilarang Yurisdiksi”);

n)

membuat kontribusi dan menerima NLM di bawah ini T & Cs tidak melanggar hukum
atau dilarang berdasarkan hukum yurisdiksi atau berdasarkan hukum yurisdiksi lain
yang Anda mungkin akan dikenakan dan setiap kontribusi harus dibuat secara penuh
sesuai dengan hukum yang berlaku (termasuk, tapi tidak terbatas, sesuai dengan
kewajiban pajak yang Anda mungkin akan dikenakan di setiap yurisdiksi yang relevan);

o)

Anda bukan warga negara atau penduduk atau berdomisili di Yurisdiksi Terlarang atau
membuat kontribusi untuk pembelian NLM dari lokasi di sebuah Yurisdiksi Terlarang,
juga tidak Anda entitas (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap perusahaan atau
kemitraan) dimasukkan , didirikan atau didaftarkan di atau berdasarkan hukum dari
Yurisdiksi Terlarang, juga tidak Anda membuat kontribusi untuk pembelian NLM untuk
atau atas nama orang atau badan tersebut;

p)

Anda bukan subjek sanksi diberikan atau diberlakukan oleh negara, pemerintah atau
otoritas internasional juga tidak Anda penduduk atau didirikan (dalam kasus entitas
perusahaan) di suatu negara atau wilayah yang menjadi subjek dari sebuah negaralebar atau wilayah sanksi -lebar yang dikenakan oleh negara atau pemerintah atau
otoritas internasional.

q)

Anda akan mematuhi kewajiban pajak yang berlaku di wilayah hukum Anda yang
timbul dari akuisisi, penyimpanan, penjualan atau pengalihan NLM; dan

r)

Anda harus memberikan rincian dompet Ethereum yang mendukung ERC20 tanda
standar (yaitu secara teknis mendukung penerimaan, penyimpanan, memegang dan
transfer token seperti NLM).
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s)

yang Kontributor mengerti dan menerima risiko bisnis yang berpartisipasi dalam tahap
awal blockchain start-up dan mengakui bahwa risiko tersebut cukup besar. Kontributor,
jika orang perorangan, mewakili baik (i) bahwa setiap kontribusi yang dibuat oleh
Kontributor tersebut tidak mewakili proporsi yang bermakna atau besar dari Kontributor
kekayaan atau kekayaan bersih, dan bahwa Kontributor bersedia menerima risiko
kerugian terkait dengan kontribusi tersebut atau kontribusi yang dibuat berdasarkan
ketentuan ini T & Cs atau pendapatan (ii) bahwa, di masing-masing dua tahun
sebelumnya dari tanggal ini T & Cs, Anda telah mendapatkan yang melebihi USD $
20.000 (atau USD $ 30.000 bersama-sama dengan pasangan), dan cukup berharap
untuk mendapatkan tidak kurang dari jumlah tersebut untuk tahun berjalan, atau Anda
memiliki kekayaan bersih lebih dari USD $ 100,

t)

Kontributor memahami dan menerima bahwa pada penerimaan Jumlah Sumbangan,
kontribusi tersebut harus segera menjadi milik tunggal dan eksklusif Perusahaan yang
berhak untuk menerapkan kontribusi terhadap pengembangan Nuclus eCommerce
platform dan biaya operasi bisnis lainnya. Penerapan Jumlah Sumbangan akan
ditentukan oleh Perusahaan bertindak dalam kebijakan tunggal dan mutlak dan
Perusahaan akan berada di bawah kewajiban untuk menginformasikan Kontributor
atau memverifikasi ke Kontributor bagaimana Jumlah Sumbangan digunakan.

u)

Kontributor memahami dan setujuyang NLM sendiri tidak sekuritas atau komoditas dan
Perjanjian ini bukan merupakan pilihan atau maju komitmen untuk memperoleh atau
menerima efek atau komoditi atau instrumen keuangan apapun. NLM belum terdaftar
di bawah US Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (yang “Securities Act”),
undang-undang sekuritas negara atau undang-undang sekuritas dari wilayah hukum
lainnya, juga adalah bahwa pendaftaran dimaksud. Akuisisi dan pengiriman NLM tidak
tunduk pada perlindungan dari hukum yang mengatur sekuritas, komoditas atau jenis
lain dari instrumen keuangan, termasuk, tanpa batasan, perlindungan disediakan di
bawah Securities Act atau hukum negara yang sebanding. Baik Dokumentasi Proyek
atau ini T & Cs merupakan prospektus atau penawaran dokumen dan tidak dan tidak
dimaksudkan untuk membentuk suatu penawaran untuk menjual, atau ajakan tawaran
apapun untuk membeli, investasi, keamanan atau komoditas, atau opsi atau hak
lainnya untuk memperoleh investasi tersebut, keamanan atau komoditas. Baik
Dokumentasi Proyek atau ini T & Cs telah ditinjau oleh, diteruskan atau disampaikan
kepada setiap agen federal atau negara bagian atau self regulatory organization.

v)

Kontributor mengakui dan setuju bahwa setelah disampaikan kepada Peserta atau
Kontributor, NLM tidak dapat dijual, dialihkan, dipindahkan atau diperdagangkan, baik
secara langsung atau menguntungkan, sampai berakhirnya jangka waktu terbatas
seperti berikut Token Sale yang mungkin dikenakan oleh Perusahaan atau jika
diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Selain itu, Kontributor mengakui dan setuju
bahwa NLM dapat dikenakan pembatasan lainnya dengan penjualan hormat,
perdagangan, transfer dan tugas sebagaimana sini dan di ini T & Cs, yang akan
mengikat semua pemegang NLM termasuk, tanpa batasan, Kontributor.
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JADWAL 3
FAKTOR RISIKO
1.

Risiko kelemahan software: Karena NLM, Smart Sistem Kontrak dan Nuclus eCommerce
Platform didasarkan pada protokol Ethereum, setiap kerusakan, kerusakan atau meninggalkan
protokol Ethereum mungkin memiliki dampak yang signifikan pada NLM, Smart Sistem Kontrak
dan / atau Nuclus eCommerce platform . Selain itu, kemajuan dalam kriptografi, atau kemajuan
teknis seperti pengembangan komputasi kuantum, bisa membahayakan NLM (termasuk utilitas
dari NLM untuk layanan memperoleh), Smart Sistem Kontrak dan / atau Nuclus eCommerce
Platform, dengan rendering tidak efektif dalam mekanisme konsensus kriptografi yang
mendukung protokol Ethereum. Konsep Cerdas Sistem Kontrak, yang mendasari aplikasi
perangkat lunak dan platform perangkat lunak (yaitu blockchain Ethereum) masih dalam tahap
pengembangan awal dan belum terbukti.

2.

risiko regulasi: Teknologi blockchain memungkinkan bentuk-bentuk baru interaksi dan adalah
mungkin bahwa yurisdiksi tertentu akan berlaku peraturan yang ada pada, atau
memperkenalkan peraturan baru menangani, aplikasi teknologi blockchain berbasis, yang
mungkin bertentangan dengan setup saat ini Smart Sistem Kontrak dan yang mungkin, antar
alia, mengakibatkan modifikasi besar untuk Smart Sistem kontrak dan / atau Nuclus
eCommerce platform, termasuk penghentian dan hilangnya NLM untuk Peserta atau
Kontributor. Selain itu, pengaturan kegiatan yang diusulkan Nuclus eCommerce Platform,
termasuk tanpa batasan Nuclus eCommerce Platform, saat ini pasti. Tidak diketahui apa
kerangka peraturan yang Nuclus eCommerce platform dan kegiatan terkait akan dikenakan,

3.

Risiko yang terkait dengan peraturan pasti dan tindakan penegakan hukum: Status
peraturan NLM dan teknologi buku didistribusikan tidak jelas atau gelisah di banyak yurisdiksi.
Sulit untuk memprediksi bagaimana atau apakah peraturan pemerintah mungkin berlaku
peraturan yang ada berkenaan dengan teknologi tersebut dan aplikasi, termasuk secara
khusus (tetapi tidak terbatas pada) Nuclus eCommerce platform dan NLM. Hal ini juga sulit
untuk memprediksi bagaimana atau apakah otoritas legislatif atau peraturan dapat
mengimplementasikan perubahan hukum dan peraturan yang mempengaruhi teknologi buku
terdistribusi dan aplikasi, termasuk secara khusus (tetapi tidak terbatas pada) Nuclus
eCommerce platform dan NLM. tindakan regulasi dapat berdampak negatif terhadap Platform
Nuclus eCommerce dan NLM dalam berbagai cara, termasuk, untuk tujuan ilustrasi saja,
melalui penentuan yang NLM adalah instrumen keuangan diatur yang memerlukan pendaftaran
atau lisensi. Perusahaan dapat berhenti beroperasi dalam yurisdiksi dalam hal tindakan
regulasi, atau perubahan hukum atau peraturan, membuatnya ilegal untuk beroperasi di
wilayah hukum tersebut, atau komersial yang tidak diinginkan untuk mendapatkan persetujuan
peraturan yang diperlukan (s) untuk beroperasi dalam yurisdiksi tersebut.

4.

Risiko ditinggalkan / kurangnya keberhasilan: Penciptaan dan isu NLM dan pengembangan
Nuclus eCommerce platform dapat ditinggalkan untuk sejumlah alasan, termasuk kurangnya
minat dari masyarakat, kurangnya dana, kurangnya keberhasilan komersial atau prospek
(misalnya disebabkan oleh proyek-proyek bersaing). Tidak ada jaminan bahwa, bahkan jika
Nuclus eCommerce Platform sebagian atau sepenuhnya dikembangkan dan diluncurkan, Anda
akan menerima manfaat melalui NLM yang Anda pegang.

5.

Risiko yang terkait dengan aplikasi lain: Yang Nuclus eCommerce platform dapat
menimbulkan, proyek alternatif lain, dipromosikan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi, di
mana NLM akan memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa pesaing dapat menghasilkan platform
yang bersaing dengan Nuclus eCommerce platform dan mungkin tidak menerima NLM sebagai
pembayaran untuk layanan dalam platform seperti; lebih lanjut, platform tersebut dapat menjadi
lebih populer dan sukses lebih besar dari Nuclus eCommerce Platform.
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6.

Risiko yang terkait dengan pasar untuk NLM: Perusahaan tidak dapat mengaktifkan atau
memfasilitasi setiap perdagangan sekunder atau penilaian eksternal seperti dari NLM. Hal ini
dapat membatasi jalan dimaksud untuk menggunakan NLM untuk fungsi tanda yang dijelaskan
dalam Jadwal 1 dan karena itu bisa membuat risiko likuiditas sehubungan dengan NLM Anda
sendiri. Bahkan jika perdagangan sekunder dari NLM difasilitasi oleh pertukaran pihak ketiga,
pertukaran tersebut mungkin relatif baru dan tunduk sedikit atau tidak ada pengawasan
peraturan, membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan atau manipulasi. Selanjutnya,
sampai-sampai pihak ketiga melakukan menganggap nilai tukar eksternal untuk NLM (misalnya
sebagai dalam mata uang kripto atau fiat), nilai tersebut mungkin sangat stabil dan mengurangi
ke nol. Anda tidak harus membeli NLM sebagai bentuk investasi secara spekulatif atau
sebaliknya, atau untuk tujuan keuangan, dengan harapan atau keinginan yang melekat, nilai
intrinsik atau uang tunai-setara mereka dapat meningkatkan dengan waktu. Anda menganggap
semua risiko yang terkait dengan spekulasi tersebut atau tindakan, dan setiap kesalahan yang
terkait dengan itu, dan menerima bahwa NLM tidak ditawarkan oleh Perusahaan atau
afiliasinya secara investasi. Anda juga tahu bahwa setiap dana yang Anda anggap
diinvestasikan dalam NLM tidak akan dilindungi, dijamin atau diganti oleh pemerintah,
peraturan atau lainnya entitas, dan tidak akan, misalnya dijamin oleh Jaminan Skema, setiap
Investor Skema Kompensasi, dan tidak mungkin dilindungi oleh skema setara dalam yurisdiksi
di luar Afrika Selatan. dan setiap kesalahan yang terkait dengan itu, dan menerima bahwa NLM
tidak ditawarkan oleh Perusahaan atau afiliasinya secara investasi. Anda juga tahu bahwa
setiap dana yang Anda anggap diinvestasikan dalam NLM tidak akan dilindungi, dijamin atau
diganti oleh pemerintah, peraturan atau lainnya entitas, dan tidak akan, misalnya dijamin oleh
Jaminan Skema, setiap Investor Skema Kompensasi, dan tidak mungkin dilindungi oleh skema
setara dalam yurisdiksi di luar Afrika Selatan. dan setiap kesalahan yang terkait dengan itu,
dan menerima bahwa NLM tidak ditawarkan oleh Perusahaan atau afiliasinya secara investasi.
Anda juga tahu bahwa setiap dana yang Anda anggap diinvestasikan dalam NLM tidak akan
dilindungi, dijamin atau diganti oleh pemerintah, peraturan atau lainnya entitas, dan tidak akan,
misalnya dijamin oleh Jaminan Skema, setiap Investor Skema Kompensasi, dan tidak mungkin
dilindungi oleh skema setara dalam yurisdiksi di luar Afrika Selatan.

7.

Risiko kehilangan akses ke token karena kehilangan kunci pribadi (s), kesalahan
kustodian atau kesalahan Anda: NLM hanya dapat diakses dengan menggunakan dompet
Ethereum dengan kombinasi informasi Kontributor akun (alamat), kunci pribadi dan password.
Kunci pribadi dienkripsi dengan password. Anda mengakui, memahami dan menerima bahwa
jika kunci pribadi atau sandi hilang atau dicuri, NLM diperoleh terkait dengan alamat dompet
Ethereum Anda mungkin dipulihkan dan hilang secara permanen. Selain itu, pihak ketiga yang
memperoleh akses ke kunci pribadi Anda, termasuk dengan memperoleh akses ke login yang
berkaitan dengan dompet Ethereum Anda, mungkin dapat menyalahgunakan NLM Anda.
Kesalahan atau kerusakan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan dompet digital
atau kubah Anda memilih untuk menerima dan menyimpan NLM, termasuk kegagalan Anda
sendiri untuk benar mempertahankan atau menggunakan dompet digital tersebut atau lemari
besi, juga dapat mengakibatkan hilangnya NLM Anda.

8.

Resiko pencurian: Konsep Cerdas Sistem Kontrak, aplikasi perangkat lunak yang mendasari
dan platform perangkat lunak (yaitu blockchain Ethereum) dapat terkena serangan oleh hacker
atau orang lain termasuk, namun tidak terbatas pada, serangan malware, serangan penolakan
layanan, serangan berbasis konsensus, serangan Sybil, smurfing dan spoofing. Setiap
serangan yang sukses tersebut bisa mengakibatkan pencurian atau kehilangan kontribusi atau
NLM, berdampak negatif kemampuan untuk mengembangkan Nuclus eCommerce platform
dan berasal setiap penggunaan atau fungsi dari NLM. Selanjutnya, karena Nuclus eCommerce
Platform didasarkan pada perangkat lunak open-source, ada risiko bahwa pihak ketiga atau
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anggota tim Perusahaan mungkin sengaja atau tidak sengaja memperkenalkan kelemahan
atau cacat ke dalam infrastruktur inti dari Nuclus eCommerce Platform,
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9.

Risiko serangan pertambangan Ethereum: Seperti cryptocurrencies lain, blockchain
digunakan untuk Smart Sistem Kontrak rentan terhadap serangan pertambangan, termasuk
namun tidak terbatas pada dua menghabiskan serangan, serangan listrik pertambangan
mayoritas, serangan “egois-pertambangan”, dan serangan kondisi langka. Setiap serangan
yang sukses menghadirkan risiko untuk Smart Sistem Kontrak, diharapkan pelaksanaan yang
tepat dan sequencing dari transaksi token, dan diharapkan pelaksanaan yang tepat dan urutan
perhitungan kontrak. Anda memahami dan menerima bahwa jaringan penambang akhirnya
akan mengendalikan pengiriman NLM melalui Smart Sistem Kontrak, dan bahwa mayoritas
penambang bisa setuju pada setiap titik untuk membuat perubahan, pembaruan, modifikasi,
atau efek penghapusan atau perusakan Smart Sistem kontrak, dan bahwa skenario seperti itu
bisa mengarah pada NLM kehilangan nilai dan / atau fungsi intrinsik.

10.

Risiko layanan dompet tidak kompatibel: Penyedia layanan dompet atau dompet yang
digunakan untuk menerima NLM harus menyesuaikan diri dengan standar tanda ERC20 agar
teknis kompatibel dengan NLM. Kegagalan untuk memastikan kesesuaian tersebut dapat
memiliki hasil yang Kontributor tidak akan mendapatkan akses ke NLM nya.

11.

Risiko keras-garpu: Yang Nuclus eCommerce platform akan perlu melalui karya
pengembangan substansial sebagai bagian dari yang mungkin menjadi subyek perubahan
konseptual, teknis dan komersial yang signifikan sebelum rilis. Sebagai bagian dari
pembangunan, upgrade ke NLM mungkin diperlukan (hard-garpu dari NLM) dan, jika Anda
memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam upgrade tersebut, Anda mungkin tidak lagi dapat
menggunakan NLM Anda dan NLM non-upgrade mungkin kehilangan fungsinya secara penuh.

12.

Risiko kerugian yang tidak diasuransikan: Tidak seperti rekening bank atau rekening di
beberapa lembaga keuangan lainnya, NLM memiliki asuransi kecuali Anda secara khusus
mendapatkan asuransi swasta untuk memastikan mereka. Dengan demikian, dalam hal
kerugian atau kehilangan nilai utilitas, tidak ada perusahaan asuransi umum atau asuransi
swasta diatur oleh kami, untuk menawarkan jalan lain untuk Anda.

13.

Risiko yang timbul dari pajak: Karakterisasi pajak NLM tidak pasti. Anda harus mencari
nasihat pajak Anda sendiri sehubungan dengan akuisisi, penyimpanan, transfer dan
penggunaan NLM, yang dapat mengakibatkan konsekuensi pajak yang merugikan Anda,
termasuk, tanpa batasan, pemotongan pajak, pajak pengalihan, pajak pertambahan nilai, pajak
penghasilan dan pajak yang sama , pungutan, bea atau biaya lainnya dan persyaratan
pelaporan pajak.

14.

Risiko fluktuasi yang tidak menguntungkan dari Ethereum dan nilai mata uang lainnya:
Perusahaan bermaksud untuk menggunakan kontribusi yang diterima untuk mempromosikan
pengembangan dari NLM, yang Nuclus eCommerce platform dan berbagai beban operasional
lainnya. Kontribusi yang diterima akan dalam mata ETH, BTC, LTC dan EOS, dan dapat
dikonversi ke mata uang kriptografi dan fiat lainnya. Jika nilai ETH atau mata uang lainnya
berfluktuasi tidak baik selama atau setelah Periode Contribution, Perusahaan mungkin tidak
dapat untuk mendanai pengembangan, atau mungkin tidak mampu mempertahankan, yang
Nuclus eCommerce platform dalam cara yang dimaksudkan.

15.

Risiko pembubaran Perusahaan atau jaringan: Adalah mungkin bahwa, karena sejumlah
alasan, termasuk, namun tidak terbatas pada, fluktuasi yang tidak menguntungkan dalam nilai
ETH (atau mata uang kriptografi dan fiat lainnya), penurunan NLM utilitas karena adopsi negatif
dari Nuclus eCommerce platform , kegagalan hubungan komersial, atau tantangan kepemilikan
properti intelektual, Nuclus eCommerce platform mungkin tidak lagi layak untuk
mengoperasikan dan Perusahaan dapat larut.
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16.

Risiko yang timbul dari kurangnya hak kelola: Karena NLM memberi hak kelola apapun
sehubungan dengan Nuclus eCommerce platform atau Perusahaan; semua keputusan yang
melibatkan Perusahaan (termasuk untuk menjual atau melikuidasi Perusahaan) akan dilakukan
oleh Perusahaan bertindak dalam kebijakan tunggal dan mutlak, dan semua keputusan yang
melibatkan eCommerce platform Nuclus termasuk, namun tidak terbatas pada, keputusan
untuk menghentikan Nuclus eCommerce Platform, untuk membuat dan mengeluarkan lebih
NLM, akan dilakukan oleh Perusahaan. keputusan ini dapat mempengaruhi Nuclus
eCommerce platform dan / atau NLM Anda pegang.

17.

Risiko yang timbul dari pasar di mana Nuclus eCommerce platform beroperasi: Pasar
pasar grosir, dan dengan ekstensi Nuclus eCommerce Platform, tunduk pada berbagai undangundang federal, negara bagian dan internasional dan peraturan, termasuk yang berkaitan
dengan kredit konsumen, KYC / AML dan due diligence pelanggan prosedur, privasi dan
perlindungan data , perlindungan konsumen, keamanan data, dan lain-lain. Undang-undang ini
dan peraturan, dan interpretasi atau penerapan hukum dan peraturan tersebut, bisa berubah.
Selain itu, undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi Nuclus eCommerce platform
baru bisa diberlakukan, yang dapat mempengaruhi utilitas dari NLM di Nuclus eCommerce
Platform. Selain itu, pengguna Nuclus eCommerce platform tunduk atau mungkin terpengaruh
oleh undang-undang tertentu industri dan peraturan atau persyaratan perizinan.

18.

Risiko yang terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan Nuclus eCommerce
Platform: yang Nuclus eCommerce Platform adalah masih dalam pengembangan dan
mungkin mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Meskipun kami berniat untuk
NLM dan Nuclus eCommerce Platform untuk berfungsi seperti yang dijelaskan dalam Jadwal
1, dan berniat untuk mengambil langkah-langkah yang wajar secara komersial terhadap orangujungnya, kita mungkin harus membuat perubahan pada spesifikasi dari NLM atau Nuclus
eCommerce Platform untuk sejumlah alasan yang sah. Selain itu, kita tidak memiliki kontrol
atas bagaimana peserta lain akan menggunakan Nuclus eCommerce Platform, apa yang akan
ditawarkan produk atau jasa melalui Nuclus eCommerce Platform oleh pihak ketiga, atau
bagaimana produk dan layanan pihak ketiga akan memanfaatkan NLM (jika sama sekali). Hal
ini dapat menciptakan risiko bahwa NLM atau Nuclus eCommerce Platform, sebagai
dikembangkan lebih lanjut dan dipelihara, mungkin tidak memenuhi harapan Anda pada saat
pembelian. Selanjutnya,

19.

Risiko Bersaing Platform: Ada kemungkinan bahwa platform alternatif bisa dibentuk yang
memanfaatkan kode sumber yang sama terbuka dan protokol yang mendasari Nuclus
eCommerce platform dan mencoba untuk memfasilitasi layanan yang material mirip dengan
produk dan layanan yang ditawarkan oleh atau dalam Nuclus eCommerce Platform. The Nuclus
eCommerce platform dapat bersaing dengan alternatif tersebut, yang dapat berakibat negatif
pada Nuclus eCommerce platform dan NLM, termasuk utilitas dari NLM untuk memperoleh
produk dan jasa yang ditawarkan oleh atau dalam Nuclus eCommerce Platform.

20.

Risiko yang tak terduga: Token kriptografi seperti NLM adalah teknologi baru dan belum teruji.
Selain risiko yang ditetapkan di Rencana ini 3, ada risiko lain yang terkait dengan akuisisi,
penyimpanan, transfer dan penggunaan NLM, termasuk yang Perusahaan mungkin tidak
mampu mengantisipasi. risiko tersebut lebih lanjut dapat terwujud sebagai variasi tak terduga
atau kombinasi dari risiko yang ditetapkan di Rencana ini 3.
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