Thông Tin về thời gian mở bán HUB Token
 Trang bán token của chúng tôi: https://token.uhub.io
 Số lượng HUB Token sẽ bán: 100.000.000

Địa chỉ ví contract chính thức của HUB Token
Địa chỉ ví bán token của chúng tôi:
0x19aea60e2fd6ac54ecf2576292c8fc7046429c37
Nhà đầu tư cần cẩn trọng với các địa chỉ ví bị làm giả, hãy kiểm tra kỹ
địa chỉ ví token trước khi thực hiện lệnh mua.
 Ví của bạn phải hỗ trợ ERC2 token, các ví khuyên dùng là:
MyEtherWallet, Metamask, Parity, Mist.
 Chú ý không gửi ETH từ các sàn giao dịch như: Coinbase,
Bittrex, Poloniex, Kraken, Hitbtc…Nếu bạn làm như vậy thì bạn
sẽ không thể nhận được token và cũng có thể sẽ mất số ETH
mà bạn đã chuyển đi.
Dưới đây là hướng dẫn mua với 1 số ví thông dụng:

Sử dụng ví MyEtherWallet
Địa chỉ trang web: https://www.myetherwallet.com
Nếu bạn chưa có tài khoản MyEtherWallet thì làm theo bước 1, còn
nếu bạn đã có rồi thì chuyển sang bước 2.
Bước 1: Click vào NewWallet và nhập mật khẩu bí mật của bạn, sau
đó nhấn Create New Wallet.

Download Keystore về máy của bạn.

Bước 2: Nhấn vào Send Ether & Tokens

Tiến hành đăng nhập vào tài khoản của bạn

Bây giờ bạn có thể gửi ETH tới địa chỉ ví contract để mua token( Làm
giống như trong hình)

Nhập số lượng ETH mà bạn muốn gửi, sau đó đặt Gas limit là 200000
và tiếp theo nhấn generate transaction.

Một khi nó được hoàn thành, bạn sẽ nhận được HUB Token sau khi
xác nhận giao dịch thành công.
Bạn có thể thấy thông tin xác nhận giao dịch trên Etherscan.io

Thêm HUB Token trong MyEtherWallet.
 Đăng nhập lại www.myetherwallet.com và nhấn vào
phần “View Wallet Info”
 Nhấn vào “Add Custom Token”

 Nhập địa chỉ Contract:
0x19aea60e2fd6ac54ecf2576292c8fc7046429c37
 Nhập số decimals là: 18
 Sau đó thêm Symbol là: HUB
 Tiếp tục kết thúc bằng cách nhấn “Save”

Làm đúng trình tự thì bạn sẽ thấy số HUB Token sẽ hiện trong tài
khoản của bạn.

Hướng dẫn mua Token bằng Metamask.
Bạn có thể sử dụng ứng dụng Metamask để mua token.
Bước 1: Tải Metamask và tạo ví Wallet:
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeog
aeaoehlefnkodbefgpgknn
Bước 2:
 Khởi chạy Metamask và đăng nhập tài khoản của bạn
 Địa chỉ ví contract là:
0x19aea60e2fd6ac54ecf2576292c8fc7046429c37
 Nhập số lượng ETH mà bạn muốn gửi
 Nhấn tiếp vào Next
 Đặt Gas Limit là: 200000

 Sau đó nhấn Submit và chờ xác nhận giao dịch

Chú ý: Vui lòng xác nhận từ nhiều phía trước khi thực hiện chuyển
ETH

