
PLANET  I X 
ONBOARDING 

Manuál



ONBOARDING GUIDE 

During the Spring of 2021, you had the opportunity to begin the exciting It should be noted that we are limiting each of the weekly drops to a 

journey on PLANET IX - purchasing MEDIUM PACKs at an early-bird maximum spending limit of 2000 pEUR or 40 Beta Packs per user 

pioneer discount. account. 

In alignment with our core value of transparency and giving all equal 

opportunity at the PLANET IX experience, we want to inform you that all 

vouchers sold at Crowd' are also equal, meaning, MEDIUM PACKs sold 

for 399. 

The world of Planet IX is as vast and infinitely diverse as you and the 

millions of other players out there eager to experience it. 

So in order to create a solid-and-equal foundation for the future of 

Planet IX, we're creating an even distribution of PIX for pre-order 

purchases. 

During our Beta launch of Planet IX, we are slimming down the options 

of available packs to just one, simply known as the "Beta Pack." The Beta 

Pack is a smaller version of the Medium Pack, in fact, 8x smaller .  

But don't you worry! Because you'll still get the full amount of the 

voucher on your account with 400 pEUR. With the 400 pEUR, you can 

now choose to participate in each valuable drop, every week for the next 

8 weeks. Or you can choose to bet it all in one drop, buying 8 Beta Packs. 

For instance, if you have 40.000 pEUR in your account, you will be able to 

purchase for a total of 16.000 pEUR during the beta phase. 

As this is ongoing, we can open up for all original packs sooner than the 

end of Beta, reviewing and fine tuning the process to be fair and honest 

while we onboard all users who've purchased pre-order vouchers. 

The Beta launch is all about opening Planet IX to a broad first time-user 

base, so distribution is key for a long term activity on the platform.  

The Beta ends with the launch of the exclusive marketplace, a 

peer-to-peer exchange, where you trade your way towards your own set 

strategy.  

Lastly, the claimed PIX, will not be available as packs during the first 

weeks of Beta, since we are prioritizing the onboarding of the user base 

that have bought a package. We will start onboarding the rest of the 

users as soon as possible! 

Let's build the world of tomorrow! The PLANET IX team 

Na jaře roku 2021 jste měli příležitost začít vzrušující
cesta na PLANETU IX - nákup STŘEDNÍCH BALENÍ v raném věku
průkopnická sleva.

V souladu s naší základní hodnotou transparentnosti a rovnosti všech
příležitost na zkušenosti PLANET IX, chceme vás informovat, že všichni
vouchery prodávané v Crowd 'jsou také stejné, což znamená, že STŘEDNÍ BALENÍ prodána
pro 399.

Svět planety IX je stejně rozsáhlý a nekonečně rozmanitý jako vy a svět
miliony dalších hráčů, kteří to touží zažít.

Takže za účelem vytvoření pevného a rovného základu pro budoucnost
Planet IX, vytváříme rovnoměrnou distribuci PIX pro předobjednávku
nákupy.

Během našeho beta vydání Planetu IX omezujeme možnosti
dostupných balíčků pouze jednomu, jednoduše známému jako „Beta balíček“. Beta
Pack je menší verze Medium Pack, ve skutečnosti 8x menší.

Ale nebojte se! Protože stále získáte plnou částku
poukaz na váš účet ve výši 400 pEUR. Se 400 pEUR můžete
nyní se rozhodněte účastnit se každého cenného poklesu, každý týden další
8 týdnů. Nebo se můžete rozhodnout vsadit vše na jednu kapku a koupit 8 beta balíčků.

Uživatelský manuál
Uživatelský manuál



1. Once you receive your vouchers in your Crowdl account. 
Go to the Planet IX website and "REGISTER" a new account. 

 1. Jakmile obdržíte poukázky na svůj účet Crowdl.
Přejděte na web Planet IX a „REGISTRUJTE“ nový účet.

Na jaře roku 2021 jste měli příležitost začít vzrušující
cestu na PLANETU IX - nákup medium balíčků v raném věku s
průkopnickou slevou.
V souladu s naší hlavní hodnotou transparentnosti a poskytování všech
rovných příležitostí na zkušenosti PLANET IX vás chceme informovat, že
všechny vouchery prodávané v Crowd 'jsou také stejné, což znamená,
STŘEDNÍ PACKs prodané za 399 Eur.
Svět planety IX je stejně rozsáhlý a nekonečně rozmanitý jako vy a svět
miliony dalších hráčů, kteří to touží zažít.
Takže za účelem vytvoření pevného a rovného základu pro budoucnost
Planet IX, vytváříme rovnoměrnou distribuci PIX pro předobjednávku a
nákupy.
Během našeho beta vydání Planetu IX omezujeme možnosti
dostupných balíčků pouze jednomu, jednoduše známému jako „Beta balíček“.
Beta
Pack je menší verze Medium Pack, ve skutečnosti 8x menší.
Ale nebojte se! Protože stále získáte plnou částku poukazu na svůj účet za
400 EUR.
Se 400 EUR se nyní můžete rozhodnout účastnit se každého snížení ceny,
každý týden po dobu následujících 8 týdnů. Nebo se můžete rozhodnout
vsadit vše na jednu šanci a koupit 8 beta balíčků.

Je třeba poznamenat, že omezujeme každý týdenní pokles na a
maximální limit výdajů 2 000 EUR nebo 40 beta balíčků na uživatele
a účet.
Například pokud máte na svém účtu 40 000 EUR, budete moci během
beta fáze nakupovat celkem za 16 000 EUR.
Vzhledem k tomu, že to stále probíhá, můžeme otevřít všechny
původní
balíčky dříve než na konci verze Beta, abychom zkontrolovali a doladili
proces, abychom byli spravedliví a upřímní, zatímco se zapojili
všechni uživatelé, kteří si zakoupili předobjednávky.
Spuštění Beta spočívá v otevření Planet IX široké základně pro první
uživatele, takže distribuce je klíčem k dlouhodobé činnosti na
platformě.
Beta končí spuštěním exkluzivního tržiště, burzy typu peer-to-peer,
kde si
vyměňujete a vytváříte vlastní strategii.
Nakonec nárokovaný PIX nebude k dispozici jako balíčky během
prvních
týdnů verze Beta, protože upřednostňujeme registraci uživatelské
základny, která si balíček zakoupila. Co nejdříve začneme připojovat
ostatní uživatele!
Postavme svět zítřka! Tým PLANET IX
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ON THE PLANET 
You can have a worldwide impact playing PLANET IX' 

This revolutionary, new strategy game and 
crypto-collectible trading platform spans the virtual 

world while changing the real one for the better .  
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COLLECT TRADE DEVELOP 
PIX CLUSTERS AND BUILD WITH OTHER PLAYERS AND BECOME YOUR GAME AND THE 

UP YOUR LOCATION THE LANDLORD OF YOUR PIX* REAL-WORLD PLANET* 
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Jak vložit svou značku na planetu

HRA INVENTÁŘ

Celosvětový dopad bude mít  hraní PLANET IX „Tato
revoluční, nová strategická hra a
kryptoměnná obchodní platforma překlenuje virtuální svět
a mění skutečný k lepšímu.

Výběr

PIX klustery a výstavba
   naší lokality

Obchod

Obchoduj s ostatními hráči a
staň se majitelem svého PIX *

Rozvoj

Vaše hra a skutečná
       planeta *

DÍLKY



I X 

2. Navigate the menu bar at the top right corner. Go to "WALLET." 

2. Procházejte panel nabídek v pravém horním rohu. Přejděte na „PENĚŽENKU“.
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HRA INVENTÁŘ DÍLKY

Nastavení účtu

VLOŽTE SVOU PIX NA PLANETU.

Celosvětový dopad hraní PLANETY IX!
Tato nová strategická hra a krypto-sběratelská
forma překlenuje virtuální svět a mění v lepší svět!

PENĚŽENKA

Do obchodu

Dílky

Inventář

POZVAT PŘÁTELE

Jak hrát?

Upozornit na nesrovnalost

Nejčastější dotazy

ODHLÁSIT SE
SBÍRAT OBCHOD ROZVOJ

PIX CLUSTERY A
JEJICH UMÍSTĚNÍ

Obchoduj s ostatními hráči a
staň se majitelem svého PIX

Vaše hra a skutečná
       planeta *



3. Go to "REDEEM VOUCHER." Enter the code you received from your 
Crowdl purchase located in the gift cards page on the Crowdl platform. 

3. Přejděte na „REDEEM VOUCHER“. Zadejte kód, který jste obdrželi ze svého nákupu
Crowdl, který se nachází na stránce dárkových karet na platformě Crowd.



1=1_1=11\1E -1-  GAME I NVENTORY DROPS 

Wallet 

Balance 

Balance 

ffl Transactions 

L3  Redeem Voucher 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Quisque id ultrices neque. Vivamus viverra urna vitae 

eros luctus feugiat. Integer pretium metus a urna 

faucibus, a tincidunt leo aliquet. 

Current balance 

pEUR 0.00 
Total balance 

 

 

Available for withdrawal 

Non-withdrawable 0 

0.00 pEUR 

0.00 pEUR 

REDEEM VOUCHER 

COMING SOON 

HRA INVENTÁŘ DÍLKY

PENĚŽENKA

Zůstatek

Zůstatek

ffl Transakce

L3 uplatnit poukaz

?? Lorem ipsum ??
Latinsky označení pro standardní pseudolatinský text
užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní
výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů .

Aktuální zůstatek

Celkový zůstatek

K dispozici pro výběr

Nevratné 0

UPLATNIT POUKAZ

PŘIDAT PROSTŘEDKY

VYBRAT PROSTŘEDKY

PŘIPRAVUJEME



1=1_1=11\1E -1-  GAME I NVENTORY DROPS 

Wallet 

Redeem Voucher 

Balance 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Quisque id ultrices neque. 
1 1  Transactions 

E3 Redeem Voucher 
VOUCHER CODE 

CLAIM 

PENĚŽENKA

Uplatnit poukaz

Opět latinský citát .........

Zůstatek

Transakce

Uplatnit poukaz

Nárokovat



pEUR 400.00 
Total balance 

fra 

Available for withdrawal 0.00 pEUR 

Non-withdrawable 0 0.00 pEUR 

PL 1=11\1E1-  GAME I NVENTORY DROPS PEUR:  400.00 

Wallet 

Balance 

Balance 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  

Quisque id ultrices neque. Vivamus viverra urna vitae 

ffl Transactions eros luctus feugiat. Integer pretium metus a urna 

faucibus, a tincidunt leo aliquet. 

Redeem Voucher 

Current balance 

REDEEM VOUCHER 

ADD FUNDS 

COMING SOON 

HRA INVENTÁŘ DÍLKY

PENÉŹENKA

Zůstatek

Zůstatek

Aktuální zůstatek

K dispozici pro výběr

Nevratné 0

UPLATNIT POUKAZ

PŘIDAT PROSTŘEDKY



4. In the "DROPS" tab, you'll be able to purchase 
Beta packs for 50 pEUR each. Click "PURCHASE." 

4. Na kartě „DROPS“ budete moci nakupovat
Balíčky Beta po 50 pEUR. Klikněte na „NÁKUP“.
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€50 UR  

PACK PRICE 

PURCHASE 

Time left 

12 17 23 

1 PLANET 
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GAME I NVENTORY DROPS 

 

 

 

         

ALL DROPS 

DAYS HOURS MIN SEC 

PACK DETAILS PACK SIZES 

SOLD BY Planet IX 

These are your purchased vouchers, feel free to sell them or use them 
yourself when adding funds to your account. 

These are your purchased vouchers, feel free to sell them or use them 
yourself when adding funds to your account. These are your purchased 
vouchers, feel free to sell them or use them yourself when adding funds to 
your account. 

Všechny dílky

BALENÍ PODROBNOSTÍ VELIKOSTI BALENÍ

PRODÁNO
Planetou IX

Jedná se o vaše zakoupené poukázky, můžete je
snadno prodat nebo je použít sami při přidávání
prostředků na svůj účet.
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