
 
I. Codul de onoare SoleraX 

1. Răspunde prompt la orice solicitare! 
Toată echipa răspunde prompt, complet și cu profesionalism tuturor solicitărilor în maxim 2 minute și 
depune toate diligențele pentru a rezolva orice solicitare.  

2. Fii mândru de proiectul SoleraX și de echipa în care lucrezi! 
Fii mândru că lucrezi într-o echipa independentă și renumită și că ești în stare să ai grijă de tine și de 
familia ta. Fii liber, independent și evoluează continuu!  

3. Nu vorbi despre ceea ce trebuie făcut , pur și simplu fă-o! 
Condu-ți echipa prin activități concrete. Fii un model prin o bună planificare a timpului implicat pentru 
fiecare activitate, capacitatea de a învăța și de a finaliza rapid task-urile propuse și capacitatea de a-ți 
atinge obiectivele propuse.  

4. Dezvoltă-te continuu ! 
Învață de la cei care au rezultate, participă la toate sedințele și seminariile firmei și fii tu un exemplu 
de urmat. Dezvoltarea personală și profesională este cheia succesului tău!  

5. Stăpânește procedurile de lucru ! 
Cea mai scurtă cale spre scopurile tale este să folosești ceea ce deja funcționează. Respectă procedurile 
de lucru și vei rezolva în timp util toate solicitările.  

6. Crează un mediu propice dezvoltării! 
Atmosfera pe care o creezi în mediul în care lucrezi este decisivă. Bârfa și cuvintele nepotrivite la 
adresa cuiva din întreaga echipă și / sau conducerea SoleraX sunt strict interzise! Respectă și vei fi 
respectat!  

7. Păstrează mereu ordine ! 
Organizarea corectă aduce avantajul de a răspunde promp la orice solicitare și în timp util. Ordinea 
este temelia tuturor lucrurilor bune și te ajută sa câștigi timp.  

8. Valorifică timpul! 
Transmite informațiile corect către departamentele în măsură să soluționeze solicitările. Respectă 
timpul tău și al celor din jurul tău! Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei 
care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, dar, pentru cei care se implică, timpul este o eternitate.  

9. Sărbătorește victoriile mari! 
Fiecare succes este demn de a fi recunoscut și sărbătorit. Laudă-i pe oameni pentru ceea ce fac bine 
pentru că asta le oferă putere și încredere pe drumul lor către succes!  

 

 

 

	



 
 

1. Cum cumpăr Solx? 

Pentru	 a	 cumpăra	 Solx	 	 este	 necesar	 să	 conectați	 portofelul	 de	 Trust	 Wallet	 sau	 Metamask	 la	
aplicația	https://app.solerax.io/	

 
După	conectare	walletului	dvs.	selectați	moneda	care	ați	cumpărat-o,	respective	BUSD,	USDT	sau	
BNB(Smart	Chain)	și	se	va	afișa	numărul	Solx	pe	care	il	veți	cumpăra.  

 

 

Apăsați Invest – confirmați apoi tranzacția in 
Trust Wallet/Metamask si apoi Approve. 

Apăsați connect 



 
• https://www.solerax.io/wp-

content/uploads/2022/04/ConectareWalletCuMetamask.pdf 

 

 

• https://www.solerax.io/wp-
content/uploads/2022/04/ConectareWalletCuTrustWallet.pdf 

 

 

2. Importa token Solx in Trust Wallet / Metamask  

• https://www.solerax.io/wp-
content/uploads/2022/04/ImportTokenInMetamask.pdf 

 

 

• https://www.solerax.io/wp-
content/uploads/2022/04/ImportTokenInTrustWallet.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Transfera Solx in walletul 
0xa4a3d90d9aa3b4eb45e391a60bfd67f214b4b678 – 100 SOLX 

In walletul dvs, Trust /Metamask mergeti pe tokenul Solx – selectati Send si 
adaugati adresa 0xa4a3d90d9aa3b4eb45e391a60bfd67f214b4b678 

 

 

 

Apăsați pe Send 

Copiați adresa 
walletului 



 
 

4. Trimiteți sms cu dovada plății pe whatsapp +40731900100 – pentru a vi 
se confirma transferal NFT -ului dvs 

 

5. Solicitați transferul NFT -ului dvs in wallet  

Din contul dvs de pe solerax.io – după logare aveți secțiunea NFT 

 

 

Apăsați pe butonul NFT – apoi completați informațiile solicitate 

 

In maxim 24h se va valida transferal NFT – ului dvs in wallet 

Veți primi inapoi un mesaj : 

“Buna ziua. Va confirmam transferal NFT-ului dvs in wallet. ID: 31. O zi 
frumoasa!” 

 



 

 

 

6. Importați NFT – iul in walletul dvs. 

 

 

Adăugați adresa 
walletului unde doriți 
transferal NFT -ului 

Apăsați pe Import NFTs  

 

PRIMELE 
100 GRATUIT 



 
Adăugați adresa - 0xD62e64A1F07F8819ECE7eC8fd227801f3833D8b0 

 

 

 

 
 

Adăugați adresa - 
0xD62e64A1F07F8819ECE7e
C8fd227801f3833D8b0 

 

La ID:adăugați numărul 
primit din sms – ul de 
confirmare 

Apăsați pe IMPORT 

Apoi veți  vedea NFT-
ul importat 
 

Dacă dețineți mai multe 
terenuri/apartamente in 
Metaverse – este necesar să 
importați fiecare ID confirmat 


