
1. Opakovačky



Pro koho je vhodné? 

Opakovačka je vhodná pro menšího podporovatele (od 100 Kč, 5 EUR), který chce 

měsíčně investovat například 2000 Kč (84 EUR), nebo investora, který se chce 

přesvědčit o tom, že služba funguje a dává smysl. 

Co získáte? 

1. Každý měsíc 7. den základní a generační úrok z investované částky 

2. Laundry Tokeny za každých 100 Kč = 300 DRY tokenů (FREE) 

3. Podrobné statistiky Prádlomatů podle varianty LOOK nebo PREMIUM (FREE)

1. Opakovačky (100 - 20 000 Kč/měs)



Základní? 

Základní úrok se vypočítává každý měsíc podle průměrné návštěvnosti všech 

alokovaných Prádlomatů (vidíte ve Vašem účtu online). Od návštěvnosti 2 je vyplácen 

úrok 2% p.a. Když by byla průměrná návštěvnost všech Prádlomatů 6 denně je 

výsledné procento 6% p.a. Úrok Vám běží každý měsíc. 

1. Úrok základní a generační

Základní 6% p.a



Generační? 

Ze základních Prádlomatů se tvoří řízeným money managementem tzv. Generační 

Prádlomaty, které jsou v systému jednoduše navíc. Generační úrok je spravedlivě 

poměrově rozdělen mezi podporovatele, kteří zafinancovali základní výstavbu. 

Generační úrok je vždy přesná polovina úroku základního. 

1. Úrok základní a generační

Základní 6% p.a

Generační 3% p.a.

Generační 3% p.a.

Postupně se zvyšující úrok!



Deflační tokeny Laundry (DRY) 

Náš Token je přímo navázán na využití služby (praní prádla), jednoduše když se bude 

prát, tak bude hodnota našeho tokenu růst. Již dnes je na tento token odkládáno 5 Kč 

(0,2 EUR) z každého praní. Po vypuštění na burze v roce 2024 budou v tomto poměru 

tokeny nakupovány přímo z burzy a následně stáhnuty z oběhu tzv. spáleny. Tím bude 

méně mincí v oběhu, mince se stane vzácnější a poroste jí hodnota. U opakovaček 

získáte za každou 1 Kč hned 3 DRY tokeny.  

                                            Cílem je dostat DRY token na hodnotu 1 Kč za 1 DRY  

2. Laundry Tokeny

2000 Kč/Měs = 6000 DRY/Měs



Profi statistiky 

Velmi oblíbená záležitost mezi  
Investory je sledování  
a vyhodnocování statistik, každý den! 

                                            

3. Podrobné statistiky Prádlomatů



Jakou variantu si vyberete?
Varianta Look-Up je vhodná pro sledování více Prádlomatů v aktuálním čase. 

Varianta Premium-UP je vhodná pro velmi podrobné sledování konkrétního Prádlomatu. 


