
            
 
 

 
 

Co je to vlastně Honeygain 
Získat takzvaný pasivní příjem lze jednoduchým způsobem, který nabízí Honeygain. 
Jedná se o aplikaci, kterou si nainstalujete do svého chytrého zařízení, poté 
zaregistrujete bezplatný účet a už můžete sledovat, jak váš zůstatek pozvolna roste.  

• Je to tedy výdělek, který přijde online v několika minutách.  
• Honeygain pomůže vydělávat peníze jen pouhým sdílením. 

 

Kolik se dá díky aplikaci Honeygain vydělat 
Na jednom zařízení lze vydělat maximálně 0,25 USD denně. Sice to není žádná 
závratná suma, ale vzhledem k tomu, že je vše zcela zdarma, není to zase tak špatné. 
Nic také neinvestujete, takže o nic nemůžete přijít.  

• Jestliže budete mít 10 zařízení (maximum), pak se váš výdělek zvýší na 2,5 
dolaru denně.  

• Za měsíc je to tedy cca 1650.- Kč pasivního příjmu.  
 

Na čem závisí výše výdělku 
Je to jednoduché. Čím více IP adres je připojeno, tím více budete vydělávat. Výše 
příjmů se tedy bude odvíjet od poptávky pro naše firemní klienty a také na počtu 
uživatelů ve vaší oblasti.  

• Zásadní je také rychlost internetu.  
• Další podmínkou je jeho stabilita.   

 

Na co se dají získané finance využít 
Získané peníze můžete použít například k zaplacení předplatného streamovací 
platformy či odemknutí exkluzivního obsahu videohry. Ty lze také hrát zdarma.  
Tyto finance můžete také využít pro online nakupování. Výběr peněz je na PayPal 
v Bitcoinech.  

• Celý systém je nastaven na objemu provozu, který budete sdílet se sítí 
Honeygain.  

• Čím více sdílení, tím více zisků.  
 

Kdo může tento druh výdělku provozovat 
Na tuto otázku je velice snadná odpověď. V podstatě každý. Není to omezeno 
věkem, tudíž není nutná plnoletost. Jestliže s aplikací nastane problém a přestane 
vydělávat, pak stačí vymazat data, znovu se přihlásit a opět to naskočí.  

• Ale je pravda, že některá wifi nebo i zařízení s tím mohou mít problém.  
 



            
 
 

 
 

Bezpečné používání aplikace Honeygain 
Aplikaci Honeygain je možné naistalovat na zařízení Windows, Linux, macOS či 
Android. Podmínkou je pouze stabilní internetové připojení. Další pozitivní zprávou 
je, že je aplikace Honeygain bezpečná a nikdy nebude žádat přístup k úložišti vašeho 
zařízení.  

• Není také třeba nechat se vyděsit informací androidu, že se jedná o škodlivou 
aplikaci, která odcizuje data.  

• Jen se aplikace musí stahovat z oficiální stránky, a nikoliv z android 
marketu/Apple store.  

 

Kolik času je třeba Honeygainu věnovat 
Vzhledem k tomu, že vše běží na pozadí, nemusíte nic kontrolovat a ani sledovat. 
Aplikace prostě využívá nevyužitou kapacitu vašeho internetového připojení. Na 
výkon vašeho počítače nebo mobilu to nemá žádný vliv. Poklesu se tedy nemusíte 
obávat.  

• Čím déle budete připojeni k internetu, tím více budete vydělávat.  
 

Registrace aplikace Honeygain 
Registrace je jednoduchá a zvládne ji každý běžný uživatel internetu. Stačí jen 
kliknout na příslušné tlačítko, které vás odkáže na novou stránku. Poté kliknout na 
tlačítko Claim$5 now. Odešle vás to na další stránku a tam už jen vyplníte email, 
heslo a kliknete na Sign up. Přijde vám email, který potvrdíte.  

• V administraci Honeygain stáhnete, naistalujete a spustíte aplikaci. 
• A to je vše.  

 
 


