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GIỚI THIỆU

Với mỗi ngày qua đi với các thành phố phát triển, nhu cầu đi lại và du
lịch tăng, khoảng cách di chuyển trở nên dài hơn. Chúng tôi có thể đi từ
điểm A đến điểm B trong nhiều cách, bao gồm cả phương tiện vận
chuyển cá nhân của chúng tôi, giao thông công cộng hoặc một chiếc taxi.
Nhưng đều đó nghĩa là cảm ơn ví tiền và thời gian của bạn?

Drivero là nền tảng chia sẽ xe hơi mà mục tiêu là để cung cấp một chiếc
xe khi bạn cần nó. Nó là một chiếc xe mà bạn phải trả tiền khi sử dụng nó.
Khi bạn muốn gặp bạn bè bạn đã lâu không gặp một thời gian hoặc chỉ
cần đi từ điểm A tới điểm B. Nó là một chiếc xe được chia sẻ trên tất cả
người dùng Drivero.
Nền tảng này dựa trên công nghệ Blockchain và định vị GPS. Không chỉ
bạn có thể thuê một chiếc xe nhưng bạn cũng có thể cho thuê chiếc xe
của bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn quên đi trách nhiệm lâu dài với thuê
các cơ quan cũng như giá nhiên liệu, bảo hiểm và bảo dưỡng xe. Chúng
tôi cung cấp cho thuê một chiếc xe trong một vài phút, với một vài cái
nhấn nút.
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VẤN ĐỀ
Đội ngũ Drivero đưa lên các vấn đề chính trong ngành công nghiệp chia sẻ
xe. Một trong những cái chính là thiếu nhiều loại xe, có nghĩa là xe hầu hết
thuộc tầng lớp một, có nghĩa là cho tầng lớp trung lưu. Một trong những thứ
hai là tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bằng thẻ, không có lựa
chọn thay thế được sử dụng. Thứ ba là thiếu xe ô tô trong khu vực thành
phố quan trọng và bận rộn.

Đội ngũ Drivero đã tổ chức một cuộc thăm dò công khai, yêu cầu người dân
trên đường phố cho ý kiến của họ. Câu trả lời rất ngạc nhiên, vì vậy sự ra
đời của nền tảng này sẽ có lợi cho thị trường.
Chúng tôi đã hỏi 200 người: 80% đã sử dụng một chiếc xe từ nền tảng chia
sẻ, 10% đã thuê một chiếc xe hơi tại một cơ quan, 10% sở hữu một chiếc xe
mà họ sử dụng chủ yếu hàng ngày.
75% là không hài lòng với các dịch vụ nhất định, thường xuất hiện những
vấn với chiếc xe như là dơ bẩn, không chăm sóc và sự lựa chọn rất ít.
26% đã nói rằng họ đã bị cáo buộc sai rằng đã làm thiệt hại cho các loại xe
và đã phải trả tiền thuê công ty cho các thiệt hại bởi những người khác.
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GIẢI PHÁP
Từ những kết quả mà chúng tôi đã đưa ra một kết luận rằng công ty thuê cố gắng
khai thác mọi người để có được nhiều tiền hơn trong khi dịch vụ chia sẻ xe không
chăm sóc cho chiếc xe của họ.
Drivero sẽ cố gắng để thay đổi giao diện trên ngành công nghiệp xe hơi cho thuê. Xe
của chúng tôi sẽ được chăm sóc để giải quyết vấn đề xe bẩn và người dùng sẽ có thể
để đánh giá mức độ hoặc sự sạch sẽ trên một mức độ 1-10.
Ngoài ra, nền tảng Drivero sẽ không chỉ chấp nhận thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ mà còn
các loại tiền điện tử. Công nghệ tiếp bước về phía trước và chúng tôi là như vậy . Khi
thanh toán bằng tiền tệ điện tử bạn nhận được giảm giá 10% cho chuyến đi của bạn.

Drivero, muốn giải quyết các loại xe trong việc khó khăn để tiếp cận nơi đến, với một
giải pháp. Đa số những chiếc xe sẽ ở trung tâm thành phố, trong khi một phần sẽ ở
phần tĩnh lặng của thành phố. Nếu có quá nhiều xe trong một khu vực, nó sẽ được
chuyển tới các khu vực khác.
Drivero sẽ cung cấp cho bạn sự lựa chọn xe ô tô, từ xe o tô thành phố đến ô tô thể thao.

6

LỢI THẾ DRIVERO

1. Nền tảng của chúng tôi không có cam kết lâu dài. Một trong những
thời gian thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện khi đăng ký và tải
lên các tài liệu của bạn.
2. Chúng tôi chấp nhận thẻ như các loại tiền tệ điện tử (ETH/BTC). Nếu
chuyến đi của bạn có chi phí 8 euro, khi thanh toán bằng ETH/BTC bạn
sẽ chỉ phải trả 7,20 euro.
3. Nhiên liệu, bảo hiểm và bảo dưỡng là một phần của giá thuê.
Tất cả chi phí được trọn gói bởi thời gian thuê.
4. Thuê từ 1 phút đến không giới hạn thời gian. Cho thuê dài hạn
chúng tôi có thể áp dụng giảm giá.
5. Blockchain được sử dụng để bảo vệ dữ liệu và chuyển nhượng.
6. Cho thuê xe của bạn cho lợi nhuận.
7. Lớp phương tiện khác nhau: thành phố, kinh doanh và ô tô thể thao.
8. Xe được cài đặt với thiết bị theo dõi và các thiết bị an toàn.
9. 24/7 cho các kinh nghiệm rành rõi với bất kỳ câu hỏi hay vấn đề kỹ thuật.
Những lợi thế được đặt tên là một tốt bước tiến về phía trước thị
trường xe chia sẻ. Tất cả chúng có thể giúp người dùng bảo mật, tin
tưởng và cung cấp lợi ích của chúng tôi với họ.
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CHO THUÊ XE HƠI CỦA BẠN
Tất cả người dùng Drivero sẽ có thể cho thuê xe của họ. Chiếc xe sẽ được
trang bị đầy đủ thiết bị an toàn bánh xe và tất cả mọi thứ cần thiết để giúp
nhân viên của chúng tôi và những người muốn thuê nó.
Nếu bạn muốn cho thuê xe của bạn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Xe không được hơn 3 tuổi (xe thể thao không ảnh hưởng bởi điều này
hoặc trường hợp phụ thuộc, chắc chắn loại trừ được cho phép).
2. Xe phải có 5 chỗ ngồi hoặc nhiều hơn.
3. Xe phải được sửa chữa hoàn toàn, kiểm tra công nghệ hợp lệ và
một bảo hiểm hợp lệ.
4. Xe phải được đăng ký bởi chủ sở hữu.
5. Chủ sở hữu phải có ID được chấp thuận và bằng lái xe.
6. Xe phải được trang bị với các thiết bị Drivero.
7. Bạn phải chấp nhận điều khoản & điều kiện.

Chúng tôi tin rằng quyết định này sẽ giúp chúng tôi để phát triển nền tảng
và không ai trong các thành phố sẽ cảm thấy thiếu xe. Nó cũng sẽ là một
cách tốt để kiếm tiền trong khi chiếc xe không sử dụng.
Mỗi chủ sở hữu sẽ có thể kiểm tra bao nhiêu lợi nhuận đã được tạo ra bởi
xe của họ, tìm ra vị trí của nó, kiểm tra chuyến đi của xe, vv.
Thuê xe ô tô cá nhân có thể được dừng lại với một nút duy nhất nếu nó
không được sử dụng tại thời điểm đó.
Drivero sẽ giữ 15% lợi nhuận cho sữa chữa xe, an toàn xe hơi, vv.
Chủ sở hữu sẽ nhận được 85% của lợi nhuận.
100 chủ sở hữu lần đầu tiên sẽ nhận được một giờ đi xe miễn phí với
BMW M5 F10 ở Đức.
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KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI
Mục tiêu của đội ngũ Drivero là trở thành một trong nền tảng xe hơi lớn nhất và
rẻ nhất cho thuê ở châu Âu. Chúng tôi mong muốn cung cấp nhu cầu mỗi
người đối với một chiếc xe phù hợp cho chuyến đi trở thành không thể nào
quên. Nhìn vào tương lai, chúng tôi có kế hoạch để bắt đầu hoạt động ở Bắc
Mỹ năm 2021, bắt đầu với các thành phố lớn.
2021 chúng tôi cũng hy vọng sẽ có các người dùng trong 10 quốc gia và 97
thành phố. Drivero có một mục tiêu để có được một bộ khác nhau của xe, để
đáp ứng nhu cầu của bất kỳ người nào. Trong một năm, chúng tôi muốn bắt
đầu hoạt động ở quốc gia truy cập nhiều nhất bởi khách du lịch.
Vào cuối 2019 chúng tôi kế hoạch để bắt đầu làm việc: Hà Lan, Tây Ban Nha,
Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Bỉ, Pháp, ý, Estonia, Latvia và Ba Lan..
Chúng tôi có kế hoạch để bắt đầu cho thuê xe đạp và xe máy, đặc biệt là ở
Đan Mạch và Hà Lan.
Drivero nhằm mục đích có 3 000 000 người dùng đã đăng ký vào năm 2021,
40% trong số đó sẽ là người dùng thường xuyên.
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XE CỘ
Chúng tôi muốn là một phần của mỗi người dùng, thoải mái, đáng tin
cậy và nhanh chóng cho chuyến đi. Đó lý do tại sao chúng tôi muốn
giới thiệu loại xe sẽ có nhiều khả năng là một phần của chúng tôi lựa
chọn tại thị trường Đức.
Mỗi trong số các loại xe sau đây sẽ được chia thành các loại thành
phố, kinh doanh và thể thao.
Tất cả các xe sẽ có một hộp số tự động cho cải thiện sự thoải mái.
BMW 7 series - xe cho chuyến đi dài nhưng cũng hoàn hảo trong thành
phố. Một chiếc xe phù hợp là một trong những vị vua của hạng thương
gia.
BMW 5 series - một chiếc xe thành phố đầy phong cách và nhanh
chóng. Tăng tốc cho chiếc xe này là không có gì mới.
VW GOLF - một chiếc xe nhỏ, năng động và nhanh nhẹn, có nghĩa là
để nhanh chóng đi từ điểm A đến điểm B cho các chuyến đi.
Mercedes GLA - xe hoàn hảo cho các chuyến đi gia đình. Thoải mái,
an toàn và trông tốt.
BMW M5 – vua của những con đường, âm thanh nhận được tất cả sự
chú ý, một kẻ trừng phạt các xe ô tô với một thiết kế siêu trội.
Porsche Boxster - một chiếc xe nhanh chóng và tốt, trẻ trung, sẽ cho
phép bạn tận hưởng không khí mùa hè với mui trần.
Fiat Doblo - một chiếc xe rộng rãi, vận chuyển đồ đạc của bạn chưa
bao dễ dàng đến vậy. Thậm chí thứ quan trọng khác như tủ quần áo sẽ
phù hợp với nó.

10

PRE-ICO / ICO
Một trong những phần không thể tách rời của nền tảng này, để
tạo một tài khoản. Mỗi đô la thu thập được sẽ được sử dụng
đúng cách. Quỹ sẽ không lãng phí, chỉ một trách nhiệm và có lợi
cho việc sử dụng quỹ cho dự án.
PRE-ICO sẽ bắt đầu vào ngày 19 Tháng 02 năm 2018 và sẽ kéo
dài cả tháng cho đến ngày 21 tháng 03 năm 2018. Trong khoảng
thời gian này sẽ có 2 400 000 Token (DVR) có thể được mua, 0,
0005ETH cho mỗi Token. Mục tiêu tối thiểu sẽ là 500 ETH. Trong
trường hợp mục tiêu tối thiểu không đạt được, khoản đầu tư của
bạn sẽ được trả lại cho bạn.
ICO sẽ bắt đầu vào năm 10/4/2018 và sẽ kéo dài một tháng cho
đến 10/5/2018. Trong đó khung thời gian mua 20 100 000 Token
(DVR), cho mỗi 0,001, sẽ trở thành có thể.
Tóm lại, việc mua lại 22 500 000 DVR Token sẽ trở nên có thể.
Trong giai đoạn PRE-ICO/ICO sẽ có tiền thưởng, mua trong một
thời gian nhất định sẽ được thêm DVR Token.
Thưởng PRE-ICO:
NGÀY
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Thưởng

2018/02/19 - 2018/02/23

40%

2018/02/24 - 2018/03/01

25%

2018/03/02 - 2018/03/08

15%

2018/03/09 - 2018/03/16

5%

2018/03/17 - 2018/03/21

0%

Thưởng ICO:
NGÀY

THƯỞNG

2018/04/10 - 2018/04/15

30%

2018/04/16 - 2018/04/22

25%

2018/04/23 - 2018/04/30

15%

2018/05/01 - 2018/05/05

5%

2018/05/06 - 2018/05/10

0%

CÁCH SỬ DỤNG QUỸ PRE-ICO/ICO
Theo biểu đồ pie của chúng tôi cho thấy, hầu hết các quỹ
sẽ được phân bổ đối với thuê vận chuyển hoặc mua lại tài
khoản đó, cũng như bảo trì trong giai đoạn khởi đầu.
Phần còn lại sẽ được dành riêng đối với mua các thiết bị an
ninh, máy chủ để theo dõi vị trí xe trong thời gian thực, cũng
như giám sát tiêu thụ nhiên liệu của xe, mức nhiên liệu và tăng
tốc độ di chuyển đồng thời đảm bảo chiếc xe an toàn tại tất cả
các chi phí.
Một phần của các quỹ thu thập sẽ được bổ sung để phát triển
ứng dụng iOS/Android, hiệu suất trong đó sẽ không để lại một
khách hàng nào không hài lòng.
Tổng cộng có 30 000 000 (DVR) Token được chia thành các
phần tỷ lệ phần trăm. Tổng cộng 22 500 000 Token sẽ có sẵn
trong thời kỳ PRE-ICO và ICO.
3 750 500 khác sẽ được giao cho đội ngũ của chúng tôi. Phần
còn lại sẽ được dành riêng cho tặng thưởng và được đưa cho
những người đã giúp với sự phát triển dự án/nền tảng của dịch
White Paper, tạo quảng cáo video, tham gia vào truyền thông
xã hội và những thứ khác.
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Tất cả Token không được tiêu hũy sẽ bị tiêu hủy và sẽ không
có để mua lại hoặc kiểm soát cho bất cứ ai.

LỢI ÍCH CHO CHỦ SỞ HỮU TOKEN
Mỗi nhà đầu tư là một phần của gia đình Drivero. Không có vấn đề gì với
số tiền đã được đầu tư thông qua Pre-ICO hoặc ICO. Đó là một sự cảm
ơn bạn mà chúng tôi có thể cho bạn.
Nhà đầu tư sẽ được sắp xếp theo mức độ. Mỗi cấp độ sẽ có giải thưởng
riêng của họ cho sự tin tưởng và đầu tư, mà sẽ khai sinh ra nền tảng.
LV1 - xe hạng trung bình/thành phố.
LV2 - xe loại kinh doanh.
LV3 - % lợi nhuận mỗi tháng + xe loại kinh doanh.
LV1:
> 0.1 ETH - 20 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 0.2 ETH - 30 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 0.5 ETH - 42 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 1 ETH - 100 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 2 ETH - 200 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 5 ETH - 600 phút lái xe miễn phí mối năm.
LV2:
> 6 ETH - 240 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 7 ETH - 260 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 8 ETH - 320 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 9 ETH - 340 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 10 ETH - 400 phút lái xe miễn phí mối năm.
> 11 ETH - 450 phút lái xe miễn phí mối năm.
LV3:
>15 ETH
năm
>20 ETH
năm
>30 ETH
năm
>50 ETH
năm
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- 2% lợi nhuận hàng tháng + 100 phút mỗi
- 3% lợi nhuận hàng tháng + 130 phút mỗi
- 4% lợi nhuận hàng tháng + 180 phút mỗi
- 7% lợi nhuận hàng tháng + 250 phút mỗi

LỘ TRÌNH

2017 3Q-4Q:
- Ý TƯỞNG
- TẬP HỢP ĐỘI NGŨ.
- PHÂN TÍCH.
2018 1Q:
- THIẾT KẾ KHÁI NIỆM
- THÊM Ý TƯỞNG.
- THÔNG BÁO.
- PRE-ICO.

2018 2Q:
- ICO.
- PHÁT TRIỂN.

2018 3Q:
- KHỞI ĐỘNG NỀN TẢNG (ĐỨC).
- QUAN HỆ ĐỐI TÁC VỚI CÁC TRẠM XĂNG.

2019 1Q:
- Ý.
- BỈ.

2019 2Q-3Q:
- HÀ LAN.
- PHÁP.

2019 4Q:
- BỒ ĐÀO NHA.
- TÂY BAN NHA.
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2020-2021:
- +3tr ng dùng.
- LATVIA.
- ESTONIA.
- BA LAN.

ĐỘI NGŨ
Domantas Lapinskas - một người mà thị trường thuê xe không phải là
nước ngoài. Một người luôn luôn đi tối đa và kết thúc tất cả mọi thứ để
không có vấn đề gì trở ngại. Lập trình viên tự do, sinh viên CNTT.
Titas Milašauskas - một người say mê xe ô tô. Biết chiếc xe như một đồng
hồ treo tường. Một người không sợ để bàn tay của ông bẩn giữ chúng
trong khi kiểm tra. Bất kỳ âm thanh không quen được thực hiện bởi một
chiếc xe ông sẽ luôn luôn nhận ra. Sinh viên quản lý và tài chính. Kinh
nghiệm cho thuê xe, chuyên gia tài chính.
Valentas Lapinskas - Vị vua của tiếp thị. Một người với một bằng cử nhân
trong kỹ thuật. Một người có thể cung cấp một dịch vụ hoặc sản phẩm
một cách mà khiến tất cả mọi người sẽ muốn nó. Công việc phân tích
tuyệt vời, tìm thấy những nơi mà nền tảng của chúng tôi là cần thiết.
Marius Dalangauskas - đại diện truyền thông của chúng tôi. Một người
tương tác với các cửa hàng tin tức cũng quan tâm đến Blockchain. Thông
dịch viên tích cự cho đội ngũ cần.
Julius Sunelaitis - nhà thiết kế bằng tay với bút chì. Nghiên cứu thiết kế
đồ họa. Tác phẩm của ông sẽ làm cho xe của chúng tôi hấp dẫn, ông sẽ
làm các áp phích cho đội ngũ tiếp thị của chúng tôi và sẽ làm cho mỗi ý
tưởng mà để đơm hoa kêt trai.
Nedas Girkantas - tự học lập trình với một kiến thức SEO, phát
triển ứng dụng, quen thuộc với PHP.
Có một cái gì đó chúng tôi không có? Gia nhập gia đình DRIVERO.
Mỗi người có những ý tưởng, kinh nghiệm hay không, đều được
hoan nghênh.
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