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Syarat, Singkatan dan Kontak
PCORN

Persamaan dari PORNCORN, platform untuk
layanan hiburan orang dewasa

PCC

artinya PornCorn Coin

Coin or PCC Coin

Serupa dengan Token, PCC Token - token ERC20
Ethereum yang diperintah oleh Ethereum Smart
Contract . Alamat Smart Contract adalah:
0xfb7da9863e030495db8b4d067d665fc8433fff85

PORNCORN web site

situs web https://porncorn.video/

PORNCORN App

aplikasi mobile untuk Android, yang bisa
didownload melalui
https://porncorn.video/android/en/android_app.html

PCC ICO WEB SITE

https://www.pccico.com/

PCC Telegram Bot

https://t.me/PCCofficialBot atau @PCCofficialBot

PCC Telegram Group

https://t.me/PCCicoOfficial

PCC Twitter

https://twitter.com/PornCorn_Video atau
@PornCorn_Video
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2185982
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2183229
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2185486

PCC Bitcointalk
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Pesan dari Tim
Kepada yang Terhormat Kontributor dan Investor,
Dan, Pelanggan yang di banggakan
Kami percaya pada masa depan blockchain technology dan kemudahan
penggunaannya di berbagaibidang industri. Blockchain adalah evolusi teknologi perangkat
lunak dan gebrakan baru untuk berbagai proyek.
Blockchain dan cryptocurrency menghilangkan batas negara dan menyediakan
perlindungan privasi yang sesungguhnya dalam setiap transaksi.
Kami melihat proyeksi yang sangat baik dari blockchain dan Crypto-currencies untuk
layanan hiburan orang dewasa
Pada saat bersamaan, keinginan kita untuk memperluas proyek dan membuatnya
semakin besar dan menjangkau berbagai bidang. Dalam artian tidak terbatas pada bidang
tertentu saja.
Kami berusaha untuk menerapkan semua teknologi paling maju, dan mencoba untuk
bersikap terbuka
kepada pengguna sumber daya kami, termasuk penerapan fungsi baru, layanan baru
dan produk baru, yang akan dirancang untuk menarik keuntungan lebih besar, lebih
nyaman dan responsif terhadap kebutuhan baik industri secara keseluruhan maupun
pengunjung kami.
Dengan dukungan dan kepercayaan dari Anda, kami akan memulai era baru dalam
hiburan orang dewasa!
Kami akan membuat koin PCC (token) sebuah standar baru untuk dunia hiburan
orang dewasa!
Hormat kami,
Tim PCORN
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Apa itu PORNCORN dan siapa kami
Apa PORNCORN
PCORN adalah platform hiburan dewasa yang dibangun dengan teknologi dan praktik
perangkat lunak terbaik.
Sekarang ada dua layanan dewasa langsung yang berjalan di platform PCORN:
 PORNCORN.VIDEO video streaming web site www.porncorn.video
 PCORN mobile app for Android www.porncorn.video/android/en/android_app.html
Ratusan ribu orang telah menggunakan situs video streaming PORNCORN dan telah
menginstal PCORN Mobile Aplication. Kami berencana untuk meningkatkan secara
signifikan jumlah orang yang berkunjung dan terus menerus menggunakan situs web dan
aplikasi seluler
Kami berencana untuk membangun layanan baru di platform PCORN dan
mengembangkannya kearah hiburan dewasa yang multy-accces. Rincian lebih lanjut
tentang rencana ini dapat Anda lihat di Roadmap.
Ini bukan sebuah rahasia, bahwa industri hiburan dewasa telah tercatat sebagai pendorong
perkembangan teknologi. Jika anda ingat kaset video VHS, video streaming, video HD, disk
Blue-Ray, atau bahkan VR(Virtual Reality) dan 360 Video. Semuanya teknologi tersebut
dipelopori oleh industri hiburan orang dewasa.
Sekarang, untuk pertama kalinya di industri hiburan orang dewasa, kami akan
mengintegrasikan semua platform dan layanan kami dengan Blockchain Technology dan
Criptocurrency!
Integrasi ini akan memecahkan masalah pengguna konten dewasa yang telah mengganggu
pada masa masa sebelumnya seperti :Keamanan, Kerahasiaan, Privasi, dan juga Stabilitas
dan Ketidakjernihan.
Kami adalah tim yang profesional, ahli dalam mengembangkan sistem perangkat lunak dan
bekerja dalam visi yang sama. Kami selalu mencapai target dan memberikan produk dengan
kualitas terbaik.
MISI
Kami akan mengembangkan dan menerapkan semua fungsi, layanan yang tersedia dalam
Roadmap kami. Kami akan menyediakan berbagai layanan, serta hiburan dewasa yang
segar dan menakjubkan.
Tim kami akan dipenuli oleh tenaga professional terbaik, karena kami percaya bahwa staf
sangat penting dan akan membuat kami berbeda dari yang lainnya.
Kami mengintegrasikan teknologi blockchain di platform PCORN dan menyediakan koin
PCC (token), yang akanditerima oleh platform dan layanan PCORN, dan juga
diperdagangkan di berbagai bursa. Kami akan menjadikan PCC populer dan bahkan kami
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akan menjadi kiblat bagi penyedia layanan dewasa lainnya, sehingga seluruhnya akan
menggunakan PCC.

VISI
Kami bercita-cita membangkitkan kejayaanindustri hiburan orang dewasa !!
Kami berkeinginan menjadikan hiburan orang dewasa, khususnya pornografi menjadi tidak
dilarang, diakui secara luas sebagai suatu yang legal serta dilengkapi dengan perlengkapan
yang memadai untuk melindungi anak-anak dan individu manapun.
Kami ingin hiburan orang dewasa bebas dari penipuan, iklan yang menyebalkan,
pembohongan, peretas, dan ancaman lainnya.
Kami akan mewujudkan layanan PCORN mampu diandalkan, dikenal luas, bahkan sangat
terkenal, dan sering digunakan. Kami akan menjadikanPCC koin (token) dikenal dengan
baik, praktis digunakan, dan harganya terus bertambah.
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Produk kami sudah Tersedia
Platform PCRON telah dibangun dan diluncurkan serta sedang dalam operasi. Platform ini
memungkinkan layanan hiburan orang dewasa yang berbeda
Kami sudah berinvestasiratusan ribu USD dalam pengembangan platform dan sistem
operasinya.
Saat ini penilaian platform PCORN dan infrastrukturnya sekitar 2.000 000 USD.
Berikut layanan yang sudah berhasil beroperasi:
PORNCORN.VIDEO web site

Beroperasi sejak Mei 2016. Ratusan ribu orang
sudah menggunakan situs web ini

PORNCORN Android App

Beroperasi sejak Desember 2016. Saat ini telah
terinstal lebih dari 20.000 smartphone Android
di seluruh dunia
Saat ini ada sekitar 30.000 pengguna
(htps://t.me/porncorn_bot)

PORNCORN Telegram Bot

PCORN adalah proyek nyata, dengan tim terbaik, didukung infrastruktur TI yang terbaru,
produk nyata, dan digunakan oleh pengguna yang nyata (bukan robot) dan benar benar
menggunakan layanannya, dan Roadmap yang dibangun akan semakin besar dan semakin
besar!
Ini adalah beberapa statistik hidup tentang pengguna sebenarnya kami:

Gambar (gawe apa ???)
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Masalah hiburan orang dewasa dan solusinya
Masalah
Seperti Anda ketahui, jumlah situs web dewasa yang luar biasa di internet, termasuk situs
video, situs video streaming, web Cams, situs gambar dan bahkan situs gif. Namun, hanya
ada beberapa yang dikenal sebagai website terkemuka, dan dikunjungi oleh mayoritas
konsumen konten hiburan orang dewasa. Mereka boleh dikatakan terbaik, tapi mereka tidak
memiliki gagasan pembaharuan desain, tekhnology, serta fungsi layanan terbaik
didalamnya. Kami sedang dan dalam proses melakukan penguasaan dalam bidang
tersebut, kami-pun akan segera menjadi pemilik pasar satu-satunya dengan cara baru kami,
kecanggihan teknologi dan jenis konten baru akan menjadi nafas baru pada industri hiburan
orang dewasa.
Masalah berikut dikenali dalam kaitannya dengan media internet orang dewasa:








Spanduk iklan tak berujung di mana-mana, pop-under pages melompat tiba-tiba, dan
beberapa lainnya Perilaku aneh yang sangat menyebalkan bagi pengguna konten
kita;
Masalah privasi terkait dengan penggunaan konten dewasa. Anda selalu ragu
setelah Andaberlangganan ke konten, tanggal pribadi Anda tidak akan diungkapkan
kepada siapa pun termasuk organisasi pemerintah.
Kerahasiaan dalam bahaya, karena semua pembayaran Anda dari kartu bank dicatat
dengan baik di sistem perbankan dan gateway pembayaran. Anda tidak bisa
membayangkan, bagaimana mudah untuk mengetahui keberadaan anda melakukan
browsing dan jenis konten layanan yang anda beli.
Mencuri uang dari kartu bank pengguna. Banyak situs web dewasa kotor dalam hal
pengumpulaninformasi kartu bank Anda untuk tujuan merusak rekening bank Anda.
situs Web dewasa lainnyayang menyimpan informasi kartu bank Anda, diretas dan
peretas mengosongkan rekening bank Anda juga.

Di PCORN kami bermaksud untuk menghindari masalah yang tercantum di atas dengan
menerapkan teknologi dan keterlibatan terbaik koin blockchain dan PCC (token).
Solusi kami
Kami mengintegrasikan teknologi blockchain di platform PCORN untuk memperbaikinya dan
membawa ke tingkat berikutnya, di mana kita dapat menghindari masalah pengguna
layanan dewasa yang telah disebutkan di atas. Kami menerbitkan koin PCC (token)
didukung oleh Ethereum Blocchain. Token PCC akan menerapkan platform PCON di
beberapa arah:
 PCC akan memberikan Kerahasiaan lengkap bagi pengguna yang membayar layanan
atau konten dewasa. Tidak ada risiko seseorang (atasan, akuntan, pasangan atau orang
tua, dll) dapat mengetahui tentang transaksi pembayaran yang anda lakukan.
 PCC akan memastikan Privasi akun pengguna, karena tidak ada informasi pribadi yang
akan dilibatkan dalam pembayaran transaksi.
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 PCC tidak memerlukan rincian kartu bank. Uang Anda tidak bisa dicuri dariakun bank atau
kartu Anda! PCC Anda juga tidak bisa dicuri dari dompet Etehreum Anda. Dengan PCC
tidak perlu khawatir khawatir info kartu bank Anda akan dicuri.
 Tidak ada iklan yang menyebalkan di layanan dewasa kami! Kami sedang membangun
ekosistem PCC yang didukung oleh Etehreum blockchain, yang pada akhirnya akan tumbuh
semakin banyak layanan yang menerima PCC. Hal ini memungkinkan kita untuk berhenti
menampilkan iklan yang mengganggu di situs web kami, di aplikasi seluler dan layanan
lainnya. Kami akan tetap adsfree!
 Kita akan tumbuh dengan layanan dimana pengguna tidak hanya bisa
membelanjakannya, tapi juga mendapatkan PCC untuk mendapatkan layanan khusus dari
kami, kualitas konten, atau untuk menggunakan layanan lainnya, yang memungkinkan
pelanggan, pengguna, produsen dan kami pihak lain yang terlibat untuk mendapatkan token
PCC!
Anda dapat memeriksa paragraf Roadmap untuk rincian lebih lanjut tentang rencana
peluncuran layanan baru kami. Kami bertujuan untuk menjadikan PCC koin tunggal yang
kuat (token) untuk belanja dan sebagai sebuah penghasilan di dunia hiburan orang dewasa.
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Road Map (Jadwal Proyek)............................................................................................10
Proyek PCORN kami dimulai sejak tahun 2015, saat tiga sekawan mengalami kebosanan
bekerja untuk sebuah perusahaan besar dan mereka frustasi terhadap perusahaan nudaya
perusahaannya. Mereka mencoba untuk mencari dan melihat industri lai yang
memungkinkan menerapkan pengalaman mereka.Diawali perundingan yang asyik menuju
perundingan industri orang dewasa. Setelah melakukan analisis pasar, tim memutuskan
untuk menciptakan platform canggih terbaru untuk layanan orang dewasa ... Dan terciptalah
platform PCORN
Kemudian dua layanan yang diluncurkan di platform PCORN: video situs streaming dewasa
web PORNCORN.VIDEO dan aplikasi mobile Android PORNCRON untuk orang dewasa.
Sekarang kita meluncurkan crowdfunding ini dengan menjual sejumlah koin kecil PCC.
Dana ini akan digunakan di seluruh dunia untuk membangun dan meluncurkan layanan
baru,dan juga untuk mempromosikan koin PCC (token) secara luas dan pastikan
penggunaan praktisnya, serta perdagangan bebas di banyak bursa. yang dijelaskan dalam
Roadmap di bawah ini,
Semua ini sudah DIBUAT! Layanan berhasil diluncurkan dalam operasi komersial

Agenda

Mulai
Agustus
2015

Selesai
Oktober
2015

November
2015

Desember
2015

Januari
2016

Mei 2016

Mei 2016
Juni 2016

Juli 2016

Agustus
2016

Desember
2016

Januari
2017
Februari
2017
Maret
2017
Juli 2017
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Juli 2017
September
2017

Keterangan Penting
Pengembangan core video streaming. Sebagai
Bukti dari konsep untuk load video platform
streaming tinggi inti
Pengembangan desain visual untuk PornCorn dan
wireframes untuk situs web (porncorn.video) dan
aplikasi mobile (Android)
Pengembangan inti video streaming untuk
PORNCORN.
Pengembangan Web Front End untuk situs web
PornCorn.video.
Pengembangan antarmuka kantor belakang untuk
penyelenggaraan
sistem
Peluncuran ke publik www.porn.corn.video
Melakukan Integrasi dengan gateway pembayaran
Eropa Verotel untuk
menerima pembayaran VISA dan MasterCard
Pengembangan dan peluncuran aplikasi mobile
PornCorn untuk Android
(htps://porncorn.video/android/en/android_app.html)
Peluncuran Bot PORNCORN diTelegram
https://t.me/porncorn_bot
PORNCORN Android App terdaftar di MiKandi
Networl
Perkembangan tambahan untuk aplikasi website
dan mobile. SEO untuk website
Persiapan ICO untuk proyek PORNCORN
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Agenda
saat ini

September
2017

Oktober
2017

Oktober
2017

Desember
2017

November
2017

Maret 2018

Maret
2018

April 2018

Mei 2018

Juli 2018

Agustus
2018

November
2018

Oktober
2018

Januari
2019

Januari
2019

Selanjutny
a
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ICO untuk proyek PORNCORN. Dana yang
terkumpul akan digunakan sebagai
investasi ke dalam pengembangan fitur baru,
dalam untuk memperoleh
kualitas tinggi dan konten eksklusif , dan untuk
membuat PORNCORN menjadi satu-satunya
jaringan orang dewasa terbaik
PORNCORN token PCC akan terdaftar di China,
Korea, Jepang dan Eropa Criptocurrency. Orang
bisa trade PCC token apa pun yang mereka
lakukan di bursa. Kami akan terus menambahkan
lebih banyak pertukaran untuk token PCC
perdagangan.
Mengintegrasikan teknologi Blockchain ke situs
web PORNCORN, dan aplikasi mobile. Terima
token PCC untuk pembayaran konten dewasa,
langganan, layanan dan barang. Pengembangan
dan peluncuran aplikasi mobile PornCorn untuk
IOS Apple
Peluncuran portal media internet dan aplikasi
mobile dengan artikel untuk orang dewasa,
wawancara, pengumuman acara, dll.
Peluncuran pembayaran di token PCC kepada
pengguna PornCorn yang telah mengunggah
konten berkualitas.
Pembukaan earning token PCC oleh amatir dan
pengguna dan membuat acara besar ini.
Peluncuran layanan live-streaming live, yaitu
dibeli dengan token PCC.
Meluncurkan konten Virtual Reality (VR) di
PORNCORN
Peluncuran produksi Studio PORNCORN Dewasa
milik sendiri konten dewasa yang menarik dan
unik. Studio dewasa yang berlokasi di Asia.
Peluncuran PornCorn Online Shop khususproduk
orang dewasa bermerek yang menarik.(mainan,
pakaian dalam, dan suvenir, yang tersedia
penggunaan token PCC.
Pemasaran massal dan perluasan jaringan
PORNCORN.
Mendapatkan pangsa pasar hiburan dewasa yang
signifikan.
Memulai bisnis baru di hiburan dewasa
industri.
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Setelah ICO selesai, kami memiliki rencana yang sangat jelas untuk memperluas platform PCORN dan membuat PORNCORN
semakin besar, serta menjadikan koin PCC (token) menguntungkan!
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Persyaratan dan ketentuan penjualan ICO PCC token

12

Informasi umum tentang token PCC PornCorn............................................................12

Logo token
Nama Token
PornCorn Token
Simbol Token/ Ticker
PCC
Standar Token
Ethereym blockchain ERC20 Fully Compatible
Angka Desimal Token
18
Jumlah maksimal
1,000,000,000 PCC
Smart Cintract
0xFB7DA9863E030495DB8B4D067D665FC8433FFF85
Ketetapan tukar
0.0002 ETH per 1 PCC token
Tersedia Diskon Spesial Untuk pembeli pertama

Struktur ICO
Tangggal dimulai ICO
Tanggal Penutupan ICO
Batas pokok

20 Semptember 2017 pukul 07.00 GMT
20 November 2017, Pukul 15.00 GMT
95,000 ETH by Selling PCC Tokens

Diskon untuk pembeli Pertama
Pembeli pertama mendapatkan diskon khusus dengan tawaran sebagai berikut:





Diskon 50% untuk 72 jam pertama, 1 harga PCC adalah 0,0001 ETH
Diskon 30% untuk 7 hari selanjutnya, 1 harga PCC adalah 0,00014 ETH
Diskon 15% untuk 14 hari selanjutnya, 1 harga PCC adalah 0,0017 ETH
Tidak ada diskon (0%) untuk 14 hari terakhir, 1 harga PCC adalah 0,0002 ETH

Semua sisa token PCC, yang tidak dijual dan didistribusikan selama ICO, akan dibakar
(dibuang) di Tanggal penyelesaian ICO Tidak ada lagi token PCC yang akan dikeluarkan,
selain didistribusikan selama ICO.
Ketersediaan token PCC
 Token PCC 60% (maksimal 600.000.000 token) - untuk pembelian umum selama
ICO
 Token PCC 10% (maksimal 100.000.000 token) - untuk Mitra dan Penasihat
 Bukti PCC 25% (maksimal 250.000.000 token) - dialokasikan untuk Pemilik dan Tim
PornCornpilihan dan pengembangan proyek di masa depan.
 Token PCC 5% (maksimal 50.000.000 token) - dicadangkan dan kemudian
digunakan untuk produk periklanan dan promosi selama 24 bulan setelah ICO
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Cara Penggunaan Token oleh Investor. Penggunaan praktis token PCC
1. Anda bisa menjual dan membeli token PCC di bursa. Token bebas beredar
Dalam waktu satu bulan setelah menyelesaikan ICO, token PCC akan terdaftar
setidaknya di 6 bursa online secara gratis, termasuk pertukaran dengan reputasi baik
di China dan Eropa.
2. Anda dapat membayar layanan PornCorn dengan diskon besar
Semua pemegang token PCC akan dapat membayar langganan dan layanan
PornCorn di PornCornSitus WEB dan aplikasi mobile (Apple iOS dan Android)
dengan diskon eksklusif 30% sampai 60%(!!!) dibandingkan dengan harga layanan
PornCorn biasa dalam mata uang fiat lainnya (USD, RMB, EUR, dll.)dan mata uang
kripto (BTC, ETH, BCH, LTC, dll.).
Anda dapat membeli PREMIUM konten dewasa berkualitas tinggi, untuk membeli
konten langka dan untuk membeliberbagai jenis langganan untuk konten dewasa.
Pembayaran dengan token PCC segera tersedia setelah integrasi platform
PornCornTeknologi Blockchain sudah selesai. Tim PornCorn menjamin penerimaan
token untuk pembayaranuntuk layanan PornCorn.
3. Anda bisa membeli barang di toko PornCorn
PornCorn sedang mempersiapkan untuk membuka toko online untuk barang dewasa
eksklusif. Barang akan berisi barang desain spesialcelana pendek, mainan dewasa
eksklusif, lingerie seksi dan souvenir dewasa. Anda bisa membeli semua barang
menakjubkan dengan token PCC dan diskon 20% sampai 50% untuk harga reguler.
Ini akansegera tersedia setelah integrasi platform PornCorn dengan teknologi
Blockchain dan PornCorn onlinetoko diluncurkan
4. Nanti Anda bisa menjual token kembali ke PornCorn, dengan harga premium
yang bagus
PornCorn akan memulai program pembelian dalam 12 bulan setelah produk
PornCorn diluncurkan. Jumlahdari program pembelian token PCC, harga,
persyaratan dan ketentuan lainnya harus ditentukan olehDewan Direksi Corn
Entertainment Ltd. Harga beli perdana akan menjadi tidak kurang daridinominasikan
harga awal 0.0002 ETH per satu token PCC ditambah biaya premium untuk harga
ini.
© 2016-2017, PORNCORN, PCC
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5. Anda bisa mendapatkan token PCC dengan mempublikasikan konten
berkualitas ke situs web PornCorn
PornCorn memungkinkan pengguna mengunggah video dan kontennya sendiri ke
situs web PornCorn. Kamu bisaupload konten berkualitas Anda, dan dapatkan lebih
banyak token PCC dari setiap upload setelah konten divalidasioleh administrator
kami. Ini akan tersedia setelah integrasi platform PornCorn dengan
Blockchainteknologi.
6. Menghadiri acara pribadi khusus untuk PCC di berbagai kota
PornCorn akan mengatur acara pribadi khusus dan pesta untuk pemegang besar
token PCC.Acara khusus khusus ini difokuskan pada hiburan dewasa dan akan
diadakan di berbagai kotadan tempat. Kondisi partisipasi akan diumumkan setelah
penyelesaian ICO.
Penggunaan dana yang diperoleh oleh PornCorn melalui ICO
Biaya PCORN
Pengembangan produk menurut
Roadmap
Biaya operasional
Peralatan dan Prasarana
Pemasaran, Periklanan dan Promosi
Pengembangan bisnis dan Produksi
konten sendiri, daya tarik pemain
Legal, Compliance and Regulatory
Dukungan Pelanggan
Eksklusif produksi yang baik (belanja
onliNE)
TOTAL

Prosentase
40%
7%
10%
15%
13%
5%
5%
5%
100%

Catatan
Koin PCC (token) adalah token fungsional untuk penggunaan di dalam platform PCORN dan
dengan eksternal lainnya layanan setelah integrasi. Koin PCC (token) bukan sekuritas, dan
tidak dimaksudkan untuk membentuk sekuritas di wilayah yurisdiksi manapun.
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Tim
Kami memiliki tim yang sangat kuat. Anggota tim memiliki pengalaman yang luas di bidang
TI, pengembangan perangkat lunak, Pengembangan bisnis dan pemasaran.
Semua anggota tim terlibat aktif dalam pengembangan sistem dan sistem perbankan yang
besar untuk mobile dan operator telekomunikasi Sistem initetap mampu memproses ratusan
juta transaksi per hari dengan Ketersediaan99,999%. Tim kami membawa pengalaman yang
sama ke industri hiburan orang dewasa.
Anggota tim mengelola perusahaan besar dengan ratusan karyawan, jutaan pelanggan dan
pendapatan jutaan juga.
Sejak awal proyek PCORN pada tahun 2015, kami biasa memanggil satu sama lain dengan
julukan. Di sini kami tunjukkanpanggilan tim kami.
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Persyaratan Hukum dan Lainnya
Proyek kami sepenuhnya memenuhi persyaratan US Federal Labeling and Record-Keeping
Law, juga dikenal sebagai 18 U.S.C. 2257. Kami mematuhi dan kami akan mematuhi
peraturan dan standar pelabelan industri di bawah ini:
Semua informasi yang diberikan pada dokumen ini dan situs web www.pccico.com atau
platform PCORN disediakan"AS-IS" dan tanpa jaminan. Tidak ada jaminan tersurat maupun
tersirat dari jenis apa pun, termasuk jaminan tersirat dari dapat diperjualbelikan atau
kesesuaian untuk tujuan tertentu, dibuat berkenaan dengan informasi, atau penggunaan
apapun informasi, pada dokumen ini, situs platform.
Kami tidak membuat pernyataan dan tidak memberikan jaminan jenis apapun mengenai
keakuratan atau kelengkapan dari informasi atau konten apapun pada dokumen ini, web
atau platform.
Kami secara khusus mengajukan TANGGUNG TIDAK JAWAB ATAS KERUSAKAN
INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL dan berasumsi tidak bertanggung jawab atau
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang diderita oleh orang lain sebagai
akibat dari penggunaan atau penyalahgunaan informasi atau konten apa pun di dokumen
ini, situs platform. Kami berasumsi TIDAK BERKEWAJIBAN untuk setiap kehilangan atau
kerusakan yang diderita akibat penggunaan, penyalahgunaan atau ketergantungan pada
informasi dan isi dokumen atau website ini.
Tidak ada yang terkandung dalam dokumen ini yang merupakan nasihat investasi, hukum
atau pajak. Baik informasi maupun setiap pendapat yang terkandung di dalamnya
merupakan ajakan atau tawaran untuk membeli atau menjual surat berharga, futures,
options atauinstrumen keuangan lainnya. Keputusan berdasarkan informasi yang
terkandung dalam dokumen ini atau di situs web adalah tanggung jawab pembaca. Kami
berhak mengubah syarat dan ketentuan setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya
DALAM HAL APAPUN KITA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGGUNA
UNTUK KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KERUSAKAN KONSEKUENSIAL,
SEBAGAI PERINGATAN ATAU HUKUMAN (TERMASUK HILANG ATAU JAMINAN
PENDAPATAN ATAU KEUNTUNGAN DAN KEGAGALAN UNTUK MENYATAKAN
TABUNGAN YANG DIHARAPKAN YANG TIMBUL DARI SETIAP KLAIM YANG
BERKAITAN DENGAN LAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH AS BAIK KLAIM TERSEBUT
BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, KESALAHAN (TERMASUK KELALAIAN ATAU
KEWAJIBAN HUKUM) ATAU LAINNYA ATAU HAL YANG SERUPA.
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Informasi dan kontak
PCC ICO Website: https://pccico.com/
Whitepaper English: https://pccico.com/docs/pcc_white_paper.pdf
Whitepaper Chinese: https://pccico.com/docs/pcc_white_paper_zh.pdf
Twitter: https://twitter.com/PornCorn_Video
Telegram ICO Group: https://t.me/PCCicoOfficial
Telegram ICO Bot: https://t.me/PCCofficialBot [Activated during ICO]
Facebook: https://www.facebook.com/PornCornVideo/
Bitcointalk Announce En: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2184915
Bitcointalk Announce En: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2185982
Bitcointalk Announce Zh: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2185486
Bitcointalk Announce Ru: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2183229
Bitcointalk Bounty En: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2183249
Bitcointalk Bounty Zh: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2185584
Bitcointalk Bounty Ru: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2183791
Bitcointalk Bounty Ph: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2185294
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCGrawM-f4NuXMzYYx9o6XIg/videos
E-mail: info@pccico.com
E-mail: info@porncorn.video
PornCorn Website: https://porncorn.video
PornCorn Android App: https://porncorn.video/android/android_app.html
PornCorn Telegram Bot: https://t.me/PornCorn_Bot
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