
Populāras kriptovalūtu platformas paplašina atbalstu Litecoin 

 

Divas populāras kriptovalūtu platformas – Coinbase un Wirex paplašinājušas atbalstu 

Litecoin. Tālāk piedāvājam ieskatu Wirex izsūtītajā paziņojumā saviem lietotājiem un 

fragmentu no kriptoziņu apkopojuma portālā insider.pro kurš atsaucas uz Litecoin 

izstrādātāja paziņojumu par Coinbase debetkartes atbalstu. (Latviski un oriģinālvalodās) 

 

Mums ir satriecoši jaunumi! 

Tagad mēs esam pievienojuši Litecoin Jūsu Wirex kontam - viena no populārākajām kriptokultūrām, ar lielu 
potenciālu, lai sasniegtu ko īpašu. 

Mūsu pilnībā integrētais LTC maks dod Jums iespējas: 

• Pirkt Litecoin ar bankas pārskaitījumu līdz pat 7500 GBP 

• Papildināt savu Wirex valūtas kontu, izmantojot debetkarti vai kredītkarti, līdz 500 GBP / EUR / 
USD dienā, tūlītējai konvertēšanai Litecoin 

• Mainīt Bitcoin pret Litecoin vai otrādi jebkurā laikā 

• Tērēt Litecoin, konvertējot to vietējā valūtā, izmantojot savu bezmaksas Wirex Visa debetkarti 

• Izmantot Litecoin kā maksājuma līdzekli, tiklīdz lielās kompānijas piedāvās iespēju ar to 
norēķināties 

Aktivizējiet savu kontu, lai lietotu Litecoin maku un pilnībā izbaudītu Wirex kontu pilno iespēju klāstu! 

Vienkārši pasūtiet jaunu virtuālo karti, lai atvērtu savu kontu, un saņemtu tūlītēju piekļuvi. 

Tas prasīs tikai 3 klikšķus! 

 

We have exciting news! 

We have now added Litecoin to your Wirex account - one of the major cryptocurrencies and one with huge amounts of potential to 

do something special. 

Our fully integrated LTC wallet allows you to: 

• Buy Litecoin via bank transfer up to 7,500 GBP at a time 

• Fund your Wirex currency account via debit or credit card up to 500 GBP/EUR/USD per day for instant conversion into 

Litecoin 

• Exchange Bitcoin for Litecoin or vice versa at any time 

• Spend Litecoin by instantly converting into local currency and using your free Wirex Visa Debit Card 

• Use Litecoin as a payment option as major brands make it available 

Enable your account now to enjoy the Litecoin wallet and Wirex account fully! 

Simply order a new virtual card to enable your account and you’ll receive instant access. 

It only takes 3 clicks! 



Coinbase debetkarte pievieno atbalstu Litecoin. Par šo ziņo kriptovalūtas izstrādātājs Čārlijs Li. Šobrīd 
Coinbase Shift Visa kartes turētāji var norēķināties par pirkumiem un pakalpojumiem ar Litecoin. Līdz šim 
karte atbalstīja tikai divas kriptovalūtas – Bitcoin un Ethereum. 

 

Дебетовая карта Coinbase добавила поддержку лайткоина. Об этом сообщил основатель криптовалюты 

Чарли Ли. Теперь владельцы карт Coinbase Shift Visa смогут расплачиваться за покупки и услуги 

лайткоинами. До сих пор карта поддерживала всего две криптовалюты — биткоин и эфир. 

 


