Quaestor
PRESENTATION
Noong panahon ng mga Emperyong Romano, Quaestors
and mga ibinotong opisiyal na namamahala sa mga pera at
kayamanan ng buong bayan, ng kanilang hukbo, at
kanilang opisyal. Ang gawain ng Quaestors ay ang
mangasiwa ng pera. Upang maintindihang mabuti:
Kami ay nangangasiwa lamang sa iyong pera bilang
tagapamahala ngunit ang huling desisyon ay
manggagaling sa iyo at wala nang iba.

Pahayag
Bago makipagusap sa mga potensyal na kasosyo, naaayon sa
batas na kailangan naming masabi ang aming pahayag:
Legal para sa isang promoter o kalahok sa pangangalakal na
suyuin ang sinoman na:

1

Gumawa ng kabayaran sa pamamagitang ng pagpangako ng benipisyo sa
pag rerecruit.

2

Gumawa ng anumang pahayag na nagsasabing “malaking kita ay
madaling makukuha”.

Quaestor Solutions
ay ang may-ari ng mga
sumusunod na brands:
1

Quaestor Master Node ”Click It”

2

Quaestor Bot

3

Quaestor Coin

4

Quaestor Exchange

Ano ang Master Node?”,
Mahirap mag setup ng Master Node. Para sa mga taong walang karanasan sa Linux experience, ito ay isang
napakaimposibleng gawain.
Kaya naman gumawa kami ng automated system na tutulong sa iyo magset up ng Master nodes

KAHULUGAN NG MASTERNODE:
Ang Master nodes ay kompyuter servers, sinetup para sa mga gumagamit ng particular na cryptocurrency.
Kung pasisimpilihin, ang Master node ay tumutulong upang mapanatili ang network. At dahil dito –ang Master node ay
BINABAYARAN para gawin ito, ang lahat ng Master nodes ay ginagantimpalahan ng coins na minina o ginawa.
Ang pag host ng Dash Master node ay magbibigay ng Dash coins, ang Polis Master node ay magbibigay ng Polis coins, at ang
Quaestor Master node, syempre , ay magbibigay ng Quaestor coins. Ang mga naiipon ay magkakaiba batay sa Master node count at
ang bawat coin ay maaaring magakakaiba rin ang panahon ng pagbabayad.
Kung gayon, ang pagkakaroon ng Master node ay magbibigay ng coins araw-araw o kada linggo.Sa pagtaas ng bonus na makukuha,
SA IYO pa rin ang coin at ikaw ang may kontrol sa paglalagay nito sa Master node. Malaki ang paniniwala naming na ito may isang
MALAKING oportunidad sa cryptocurrency para sa taong 2019.
Kung iisiping Mabuti, ikaw ay parang binabayaran kahit wala kang ginagawa at hindi ginagalaw ang ang pera sa iyong pitaka.

Quaestor Master Node ”Click It””,
Dahil sa Master Node (MN) "Click It", maaari kang gumawa ng Master Nodes sa loob lamang ng ilang
minuto sa pamamagitan lamang ng pag-click ng iyong mouse.
Maaari kang mag setup ng iyong sariling Master Node. Kung wala kang pondo sa paggawa ng MN,
pwede mong ayain ang community ( network ) upang sumali sa iyong MN.
Quaestor Master Note ”Click
It”,

1 beses na bayad para sa ALL TIME FREE na Masternode setups
Quaestor Master Node ”Click It” 1
( hanggang 1 Master Node )
Quaestor Master Node ”Click It” 2
( hanggang 2 Master Node )
Quaestor Master Node ”Click It” 5
( hanggang 5 Master Node )
mas marami pang packages sa homepage

= € 150
= € 300
= € 500

Quaestor Trading Bot
Ang aming Trading Bot Software ay magdadala sa iyong crypto trading sa isang panibagong antas. Maaari kang mag
trade sa maraming exchanges nang sabay-sabay mula sa 1 bot na may maraming katangian na hindi mo pa nakikita sa
mga ibang trading bot. Kami ay nasa aming huling testing sa Bot 2.0 kung saan maaari mong palitan ang lahat ng
parametro at maaari mo ring isignal ang iyong sarili. Kapag ikaw ay handa na, madali mo ng mase setup ang bot kahit
sa iyong opisina.
Ang mga detalye kung paano gumagawa ang Bot ay iaanunsyo sa lalong madaling panahon. Kami ay naniniwala na
ikaw ay lubos na nasasabik:

KATANGIAN:
Magsimula mag trade
Tumigil sandali mag trade
Ihinto ang pag trade
Muling Bilhin functionality
Sariling pag-aayos ng parametron at signals
Buwanang Bayad € 100

Multi Packages na may discount ay makukuha kapag na-ilaunch na ang bot sa uang quarter ng taong 2019

Suplay ng Quaestor Coin

Ang pangkalahatang suplay ng Quaestor Coin 20,000,000 (Dalawampun Milyon)
3% lamang ang pre-mined = 600.000 na coins - LAHAT ng Master nodes na naset ay NAKALOCK sa loob ng 10
na taon.
200,000 coins ang nakareserba para sa aming development team.
400,000 coins ang nakareserba para sa mga Affiliates, na nagtatayo ng mga Quaestor network. ( 200 na
Master Nodes )
19,400,000 coins ang nakalaan para sa tubo o kita ng Master Node. Pinapanatili nito na ang tubo tatakbo sa
loob ng 10 na taon o 3,650 na araw!
19,400,000 coins / 3650 na araw = Ang coins ay paghahati-hatian ng mga aktibong MasterNodes araw-araw
= 5315 coins
Ang isang coin ay nagkakahalagang $3
Kinakailangan ng 2000 na coins upang mapagana ang bawat Master Node.

Quaestor Exchange
Ang aming sariling Exchange ay magbubukas sa ikatatlong Quarter ng taong 2019. Ang aming Exchange ay
magiging natatangi dahil ang Matrix + Matching Bonus network na gagawin mo nagayon, ay makakatanggap ng
60% ng brokers fee depende sa iyong pagsisikap:

10% direktang Bonus
10% mapapapunta sa EBP1
20% mapapapunta sa EBP2 ( Kwalipikasyon, 1 aktibong Affiliate )
20% mapapapunta sa EBP2, ang LMB ( Kwalipikasyon, 1-5 aktibong Affiliates )
Naiintindihan naming na hindi sasali ang iba sa aming business. Subalit magkakaroon ka ng signup link para sa mga
customer, ibig sabihin, ang bawat tao na iyong mapapasali bilang customer sa aming Exchange ay makakatanggap
ka ng pera, at para na rin sa downline.

Ang Programa ng Affiliate
20 % Fast Start Bonus

3 x 10 Forced Matrix
5 x 20% Personal na Matching Bonus
5 x 20% Level ng Matching Bonus
10% World/Founders Bonus Pool`s
100% Payout sa organisasyon mula sa lahat ng product lines:
30% Matrix Bonus
60% Matching Bonus`s
10% World/Founder Pool`s

Fast Start Bonus

20 % Fast Start Bonus

10 % Fast Start Bonus sa direktang benta
at
5 x 2 % Fast Start Bonus sa 5 na level

Fast Start Bonus ay matatanggap sa unang benta sa customer ay nagawa sa loob ng 48 na oras.
Kapag nag sign up ka ng Affiliate, at siya ay bumili ng produkto sa loob ng 48 na oras, ikaw bilang introducer
ay ituturing bilang direct.

Matrix Payout ng Bot Software
Ang buwanang halaga ng Quaestor Bot software ay € 100

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10

Level 1
5%
Level 2
5%
Level 3 Affiliates
10%
5% 4 10%3
Level
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Level
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Level
10% 7
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Level
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Level
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Level
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Level
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“Trading Bot”
€
300
€
900
€
2.700
€
8.100
€ 24.300
€ 72.900
€ 218.700
€ 656.100
€ 1.968.300
€ 5.904.900

To share
€
90
€
270
€
810
€
2.430
€
7.290
€
21.870
€
65.610
€ 196.830
€ 590.490
€ 1.771.470

Payout na may full matrix at isang produkto ( buwanang may full matrix )
World/Founder Pool`s

Iyong Share
€
4,50
€
13,50
€
81.00
€
243,00
€
729,00
€ 4.374,00
€ 13.122,00
€ 19.683,00
€ 29.524,50
€ 88.573,50
€ 156.348,00
€ 885.720,00

Personal Matching Bonus
Kung ikaw naman ay Affiliate, at nagpasok ka ng 3 aktibong Affiliates, magkakaroon ka ng 20 %
Matching Bonus sa mga kinita ng Affiliates ng walang limitasyon sa oras. Upang makatanggap sa level
2,3,4 at 5, kailangan mong magpasok ng 6,9,12 o 15 na aktibong Affiliates:

Ang Personal Matching Bonus ay:
Level 1 = 20 % Personal Matching Bonus sa lahat ng iyong aktibong sponsoredmAffiliates
Level 2 = 20 % mula sa pinasok na aktibong Affiliates
Level 3 = 20 % mula sa pinasok na aktibong Affiliates
Level 4 = 20 % mula sa pinasok na aktibong Affiliates
Level 5 = 20 % mula sa pinasok na aktibong Affiliates

Level Matching Bonus

Sa 14 na araw na pagpasok ng affiliate,kailangan mag qualify ito para sa Level Matching Bonus na ang
minimum ay 3 aktibong Affiliates. Kapag hindi ito natupad, ang affiliate ay hindi makakatanggap ng kahit
anong Level Matching Bonus, magpakailanman! Itong pagkakataon na ito ay isang beses lamang binibigay.
The Matrix pay/Trading Bot
5 x 20 % Level Matching Bonus sa lahat ng affiliates earnings sa:
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5

= 20%
= 20%
= 20%
= 20%
= 20%

Kwalipikasyon = 3 personal na AA (( Aktibo na Affiliates ) 14 na araw ang limitasyon )
Kwalipikasyon = 6 personal na AA ( Walang limitasyon sa oras)
Kwalipikasyon = 9 personal na AA (Walang limitasyon sa oras )
Kwalipikasyon = 12 personal na AA (Walang limitasyon sa oras )
Kwalipikasyon = 15 personal na AA (Walang limitasyon sa oras )

World Bonus Pool

Lahat ng Affiliates na nagpasok ng 20 o higit pa na aktibong affiliates ay makakatanggap ng parte
sa World Bonus Pool.
5 % ng kabuuang tubo ng kumpanya ay idadagdag sa World Bonus Pool at ito ay binabayaran kada
buwan.
Kailangan mo rin ng:
Nakasulat sa taas na kwalipikasyon
at minimum na 6 sa iyong ipinasali kailangan magpasok bawat isa ng kahit 3 aktibong Affiliates.

Exchange Bonus Pool 1
Mula sa araw na nagbukas ang exchange, ikaw ay pwedeng sumali sa EBP1, magbabahagi ka ng 10%
ng pang araw-araw na bayad sa transaksyon na nilikha sa iyong sariling exchange A. Binabayaran
kada buwan.
( A Exchange ang lahat ay normal na Altcoin )
( B Exchange ang lahat ay Masternode coins )

Kwalipikasyon:
Magpasok ng 6 na aktibong affiliates,
tulungan ang iyong napapasok na 6 na magpasali rin ng 3 aktibong Affiliate bawat isa
at magtayo ng Unilevel na 100
( Walang limitasyon sa oras )

Exchange Bonus Pool 2
Mula sa araw na nagbukas ang exchange, ikaw ay pwedeng makabilang sa EBP2, magbabahagi ka ng
20% ng pang araw-araw na bayad sa transaksyon na nilikha sa iyong sariling exchange A.
Binabayaran kada buwan.
( A Exchange ang lahat ay normal na Altcoin )
( B Exchange ang lahat ay Masternode coins )

Kwalipikasyon:
Magpasok ng 1 aktibong Affiliate

LMB 20% sa 5 na level
Magpasok ng 1-5 na aktibong Affiliates

Transaction Fee Sharing

Ang pagkakaroon ng bayad sa bawat transaksyon ay sinisigurado ang pagkakaroon ng tubo para sa
buong network.
Ang transaction fee ay 0.2% ng kahit
anong
halaga
na ibinigay
The
Matrix
pay/Trading
Botat ito ay 100% na paghahati-hatian ng
mga aktibong Affiliates.

Quaestor go green

The Matrix pay/Trading Bot

Ranking and Bonus overview
RANG

Introduced
personal AA

Your AA
have also

Personal
Team of AA

GLADIATOR

3

PREFECT

3

CENTURION

6

LIEUTENANT

6

PRIMUS

9

100

LEGATE

10+

500

COMMANDER

15+

1000

GENERAL

15+

1000

1 STAR GENERAL

20+

Matrix
Team of AA

BONUS
Pagkilala sa Publiko, Katibayan bilang Gladiator, Access sa interactive ELITE TRAINING - LEVEL 1

3

3

Pagkilala sa Publiko,Katibayan bilang Perpekto, Access sa interactive ELITE TRAINING - LEVEL 2

25

Higit + 5 Quaestor coins

50

Higit + 10 Quaestor coins
Higit + 20 Quaestor coins
Higit + 50 Quaestor coins + pribadong video na may GFMD Keld Mathiesen upang umunlad ang
negosyo

The Matrix pay/Trading Bot

1000

Above + 75 Quaestor coins + Hotel and tickets for 2 to next event

10.000

General pin na may totoong ginto , higit + 100 Quaestor coins + Hotel at dalawang tiket para sa
susunod na even+ espesyal na video tungkol sa karanasan ng General sa Quaestor

20.000

General pin na may 1 diamond + 200 Quaestor coins + Quaestor 1 Star General Portrait na naka
Frame (napakagandang sining ) na ipapadala sa iyong bahay na may pirma ng CEO na si Svend
Rasmussen. Pribadong paglalakbay kasama ang CEO at FGMD bago o kahit pagkatapos ng event,
walang kailangang bayaran.

2 STAR GENERAL

20+

1000

30.000

General pin na may 2 diamond + 300 Quaestor coins + Quaestor 2 Star General Portrait na naka
Frame (napakagandang sining ) na ipapadala sa iyong bahay na may pirma ng CEO na si Svend
Rasmussen. Libreng trip sa Hawaii o Tahiti

3 STAR GENERAL

20+

1000

50.000

General pin na may 3 diamond + 400 Quaestor coins + Quaestor 3 Star General Portrait na naka
Frame (napakagandang sining ) na ipapadala sa iyong bahay na may pirma ng CEO na si Svend
Rasmussen. € 15.000 cash na premyo sa BTC

ROYAL GENERAL

30+

1000

88.572

Espesyal edition na Royal General na relo + 500 Quaestor coins + Kotse na nagkakahalagang €
50.000 na may Quaestor foil ( kung iyong nais ) Royal General Quaestor Trophy for Excellence na
may pirma ng CEO at Global Master Distributor, na nakaukit sa HALL OF FAME

Maraming Salamat sa Iyong Oras!
The Matrix pay/Trading Bot
Team Quaestor

