
TEP COIN MANUÁL

PRODEJ TEP COINU TOKENU

Var. 1  (Kupující již má ERC-20 peněženku)

1) Specifikujeme částku kterou chce kupující investovat

2) Spočítáme počet tokenů odpovídající investované částce kupujícího dle aktuální ceny
tokenu

3) Kupující pošle prodávajícímu svojí erc-20 peněženku (erc20 peněženka se dá do
smlouvy)

4) Prodávající se přihlásí na metamask (buď skrze mobilní aplikaci nebo extension v
browseru) Metamask ho vyzve k zadání hesla, po úspěšném zadání se prodávající dostane
do své peněženky, kontroluje si, že je připojený na  “Ethereum Mainnet”, a v případě že ano,
tak vidí zůstatek TEP tokenů.

5) Prodávající se musí ujistit, že má na své peněžence s balancem TEP tokenů dostatečné
množství ETH k provedení transakce. (ETH ideálně v ekvivalentu cca 10-20 usd podle
aktuální ceny poplatků na ETH network)

6) Prodávající klikne na balance TEP coinu na jeho peněžence, následně se mu zobrazí tři
tlačítka “buy” “send” “swap”

7) Prodávající klinkne na “send”, a zadá adresu kupujícího.

8) Po zadání adresy se ho metamask zeptá na “AMOUNT” tedy počet tokenů který chce
odeslat. Prodávající vyplní počet tokenů dle specifikace popsané v bodu 2)

9) Metamask automaticky spočítá “Gas fees” cenu polatků za transakci, je zde na výběr
“SLOW”, “AVERAGE”, “FAST”. Prodávající nechá doporučenou variantu, kterou mu
metamask automaticky předvolí a klikne na tlačítko “NEXT” (pokračovat)

10) Na další stránce je shrnutí kde prodávající vidí Celkovou částku a Gas fee, 2x si
zkontroluje že je vše správně a klikne na tlačítko “Confirm”/“Potvrdit”

11) Metamask následně zpracuje transakci, provedení transakce trvá cca 10sekund - 2min

12) Po zpracování transakce v metamasku uvidí prodávající provedenou transkaci pod
polem “Activity”, kde je výpis provedených  transkací včetně jejich statusu. Po úspěšném
odeslání zde bude vidět jeho provedená transkace označená jako “SEND”

13) Prodávající může na výše uvedenou transkaci kliknout a objeví se mu kompletní detail



transakce včetně statusu, který má link na block explorer. Následně může na link “view on
block explorer” kliknout a zkopírovat link kupujícímu aby kupující viděl status transakce.

14) Kupující se přihlásí do své ERC20 peněženky a zkontroluje zda se mu připsal
odpovídající počet TEP tokenů. V případě, že balance TEP tokenů nevidí, musí si zobrazení
balancu TEP tokenů manuálně přidat vložením contract adresy TEP tokenu.

Var. 2 (kupující nemá erc-20 peněženku)

Založení peněženky

1) Kupující provede založení ERC-20 peněženky, doporučujeme využít MetaMask.

2) Jsou zde dvě varianty
- Kupující si stáhne mobilní aplikaci “metamask” (logo lišky)
- Kupující si stáhne metamask “extension” do svého prohlížeče.

3)  Extension do Google Chrome: https://metamask.io/
Mobilní aplikace: https://apps.apple.com/us/app/metamask-blockchain-wallet/id1438144202

4) Otevře aplikaci či extension METAMASK

5) Metamask kupujícího vyzve zda má secret recovery phrase, jelikož phrase a erc-20
peněženku nemá klikne na “založit peněženku” (create a wallet)

https://metamask.io/
https://apps.apple.com/us/app/metamask-blockchain-wallet/id1438144202


6) Zvolí si heslo a přejde na další krokw

7) V dalším kroku se zobrazí tutoriál, po shlédnutí/přespokočení tutoriálu klikne na
pokračovat.

8) Metamask zobrazí “click here to reveal secret words”, kupující klikne na zobrazení
klíčových slov “click here reveal secret words”

9) Klíčová slova si obepíše na papír, ve stejné posloupnosti v jaké mu byly znázorněny.
Jedná se o 12 po sobě jdoucích slov. Papír s klíčovými slovy, neboli recovery phase
uchováme s největší bezpečnosti. 12 klíčových slov neboli “recovery phase”, jsou esenciální
pro přístup či obnovení peněženky. Klíčová slova NIKOMU neukazujte, neposílejte a
uchovejte sami pro sebe! Z důvodu bezpečnosti také nedoporučujeme recovery phase
uchovávat v digitální podobně.



10) 12 Klíčových slov vykliká ve stejné posloupnosti jako má napsané na papíře a klikne na
“confirm”/”potvrdit”

11) Metamask zobrazí hlášku “congratulation” a první fáze je za náma.

12) Klikne na “all done” a kupující je přesměrován do své ERC-20 peněženky.

13) Ve své peněžence by měl být kupující přihlášen na “Ethereum Mainnet” jak je vidět
nahoře na screenshotu. Dále by měl vidět “Account 1” pod kterým má zobrazen kód své
ERC-20 peněženky, kód peněženky si zkopíruje a pošle prodávajícímu.

14) Poté co prodávající obdrží kód peněženky kupujícího, postupujeme podle varianty.1




