
 
 

Uppdatering 2020-08-10 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i CFX via DLC Finans. 

Vi samarbetar med FXNetwork (Göran Carlfors med kollegor) i detta projekt. 

 

 
 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om CFX. 

Men jag rekommenderar också alla som är med i CFX att gå med i FXNetwork och deras 

Facebook-grupp. 

 

Du hittar denna grupp här: 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork 

 

Vi lanserade CFX till våra medlemmar i samband med vår Digital Boot Camp som vi startade 

upp i juni. Intresset för CFX har varit mycket stort och den här gruppen växer stadigt.  

Målet är att kunna erbjuda dig som medlem en bra hjälp och support på din CFX resa som 

nyligen börjat. Jag och Görans team kommer löpande ta fram nytt utbildningsmaterial 

gällande olika delar inom CFX. 

 

För många är det ju rätt nytt det här med att hantera Bitcoin, skicka och ta emot betalningar 

med BTC. Personligen arbetar jag med flera olika plattformar och plånbokslösningar gällande 

kryptovaluta. 

Det här några av de tjänster/plattformar som jag kan rekommendera, använder mig av 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork


samtliga dessa. 

 

WIREX 

https://wirexapp.com 

 

BITPANDA 

https://www.bitpanda.com/en 

 

BINANCE 

https://www.binance.com/en 

 

COINBASE 

https://www.coinbase.com/join/erikss_ru 
 

LUMI 

https://lumiwallet.com 

 

Har du valt att skaffa ett konto med en digital plånbok på exempelvis Wirex, Bitpanda eller 

Coinbase kan du köpa Bitcoin via kreditkort och via banköverföring. 

Men var beredd på att du måste verifiera dina personliga uppgifter innan du kan komma 

igång, alla dessa företag är mycket noga med sina KYC-uppgifter (KYC = Know Your 

Customer). KYC processen hos en del av dem här företagen kan ibland vara rätt så krångliga. 

 

Är du i behov att hitta en snabbare lösning för du vill köpa BTC nu och komma igång med CFX 

direkt så finns det även en annan lösning som jag själv använt mig av. 

 

Exodus är kryptoplånbok och exchange för Desktop eller Mobil enhet. 

https://www.exodus.io 

 

 
 

Det här är smidig och enkel plånbokslösning för dig som vill ha tillgång många olika 

kryptovalutor som finns på marknaden. Väldigt enkelt också att kunna växla mellan olika 

kryptovalutor. Här krävs det heller inte att du behöver gå igenom en KYC. 

 

Men det här alltså inte en lösning för dig som vill kunna köpa kryptovaluta med dina Fiat-

pengar. 

https://wirexapp.com/
https://www.bitpanda.com/en
https://www.binance.com/en
https://www.coinbase.com/join/erikss_ru
https://lumiwallet.com/
https://www.exodus.io/


Det går inte att använda ett kreditkort exempelvis och köpa Bitcoin osv. 

Du kan inte ta ut din kryptovaluta i Fiat-valuta osv.  

Det här är alltså en ren kryptovalutalösning. En plånbokslösning för att kunna förvara och 

hantera dina kryptovalutor. Men som sagt även en växlingstjänst, där du har tillgång till 

108st olika kryptovalutor för närvarande.   

 

Om man då vill snabbt kunna köpa BTC och komma igång med CFX så rekommenderar jag 

därför denna lösning. 

 

1: Skaffa en kryptowallet på Exodus 

https://www.exodus.io 

Kan laddas hem till stationär dator och/eller som app på mobil/surfplatta. 
Behövs inget speciell KYC. 
Jag har själv Exodus både på min stationära dator och som app på min surfplatta.  
 
2: När du har din BTC-wallet på plats hos Exodus, köp BTC på svensk sida 
Då kan du köpa BTC här: https://bt.cx/sv/ 

Svensk sida med svensk support, logga in med Bank ID osv. 
Du kan köpa Bitcoin på två sätt hos BTCX: med Standard BTCX eller BTCX Express. 
Med BTCX Express kan du köpa bitcoin snabbt med Swish, utan ett användarkonto. Du 
mottar vanligtvis dina bitcoin inom tre minuter. När du använder BTCX Express kan du köpa 
bitcoin för maximalt 10 000 kronor över en löpande sjudagarsperiod. 
Med Standard BTCX kan du köpa för obegränsade summor. 
 
VIDEO: 
I detta fall använder vi Swish för att köpa Bitcoin på BTCX: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYhh2qBRt8 
 
Välj att skicka dina BTC till din egen BTC wallet på Exodus. 
 
3: När det sedan är dags att köpa ditt paket på CFX, betala från din Exodus BTC wallet.  
Jag har själv använt Exodus för att betala på CFX och det funkar perfekt. 

 

VIDEO:  

Så här ser det inne på EXODUS: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYj663GYwX 
 

OBS! 

När du senare ska göra uttag från CFX (withdraw) så gör man det också i BTC. 

Det är Bitcoin in och Bitcoin ut, alltid! 

Men uttag från CFX till sin Exodus plånbok fungerar inte, då måste du använda 

plånbokslösning som exempelvis Wirex eller någon av de andra plånböckerna vi 

rekommenderar.  
 

https://www.exodus.io/
https://bt.cx/sv/
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYhh2qBRt8
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYj663GYwX


Behöver du hjälp med något kring CFX så kan du även kontakta Göran Carlfors som även kan 
ge hjälp via telefon. Göran och jag jobbar tillsammans. 
 
Det här är hans kontaktuppgifter: 
- E-post: goran.carlfors@tvaogon.se 
- Telefon: 0732 689 789  
 

 

Sommarhälsningar!  

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 
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