
 
 

Uppdatering: 2020-10-19 gällande AFT/CTT 
 

Hej! 
 

Jag skickar ut denna uppdatering för dig som har valt att gå med i AFT/CTT. 

Kommer löpande försöka att förmedla den viktigaste informationen från AFT/CTT. 

 

* Gällande betalning av ”subscription fee” för oktober 
 

Får in en hel del mejl just nu som handlar om fakturorna från AFT/CTT gällande den fasta 

månadskostnaden på £15. 

Låt mig får reda ut detta… 

 

I början av månaden fick alla en faktura som vanligt gällande denna månadskostnad. 

Men problemet var att betalningarna ”studsade tillbaka”, det gick helt enkelt inte att betala 

AFT:s konto på Santander Bank. 

 

Detta mejl gick också ut från AFT/CTT gällande detta den 8:e oktober! 

 



 
 

Så det var bara att invänta ny information. 

Den 15:e oktober kom det istället en ny faktura från CTT som innehåll informationen 

gällande att de hade bytt bank. Detta framgår tydligt på fakturan. 

 

 
 

Så du ska inte betala den första fakturan, det är istället den nya fakturan som ska betalas 

med de nya bankuppgifterna. Du kan kasta den första fakturan! 

Det går utmärkt att fortsätt använda Revolut-appen för att göra denna betalning. 

Då använder man kontouppgifterna som gäller för Storbritannien. 

Jag betalade min egen avgift precis som tidigare med hjälp av Revolut, men till den nya 

banken – inga problem! 

 

Har du några frågor som just gäller det här med fakturor kan du alltid kontakta CTT om detta 

på: billing@celestialtt.com 

mailto:billing@celestialtt.com


  

 

* Gällande nuvarande öppna trades, hedge, kontakt med CTT… 
 

 
 

CTT skickar ut uppdateringar, men märkligt nog verkar det vara många som inte alls verkar 

nås av denna kommunikation. 

I många handlar det ofta om att man inte kollar igenom alla sina olika inboxar. Mejl kan ju 

som bekant av misstag exempelvis hamna i skräpboxen osv. 

Om du INTE får uppdateringarna från CTT kontakta CTT support och be dem addera dig till 

registren som gör att du verkligen får alla deras uppdateringar. 

Kontakta CTT support: support@celestialtt.com  

 

Återigen, fått mejl från medlemmar som tycker inte att man får någon information från CTT 

gällande vad som händer med nuvarande trading osv. 

 

Senaste uppdateringen skickades ut från CTT den 17:e oktober. Det var 2 dagar sedan! 

Den här informationen stod att läsa om nuvarande situation gällande öppna trades osv. 

 

 

 
 

Informationen finns där och det går att kommunicera med CTT om det är något du undrar 

över eller behöver hjälp med. Är du osäker på något och har frågor gällande deras strategier 
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kring deras olika EA-lösningar. Kontakta CTT och fråga dem! 

Men som många andra företag så har CTT stängt på helgerna. 

Men du kan även nå dem via telefon/chat/Whats App. 

 

Här finns all information om kontaktmöjligheter med CTT inklusive Live Chat osv: 

https://www.celestialtt.com/contact-us 

 
 

 

 

Med vänlig hälsning  

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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