
 
 

Uppdatering 2020-10-12 
 

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 

 

I FXNetworks Facebook grupp får du löpande information om vad som händer inom CFX. 

Du får information om när det arrangeras webinar, du får utbildning gällande olika delar 

inom CFX. Du kan även få hjälp och support direkt på FB-sidan. 

Vi har en mycket stark organisation bakom denna satsning inom CFX. 

DLC Finans har ett nära samarbete med teamet bakom FXNetwork som består av Göran 

Carlfors (som känner sedan tidigare) + hans tre kollegor som alla har arbetat med 

valutatrading. 

 

* Förra veckans resultat inom CFX 
 

 
 

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


CFX är just nu inne i en mycket expansiv tid och antalet medlemmar runt om i världen växer 

snabbt, det märks även här i Sverige. Även vår grupp här i Sverige har växt i en snabb takt 

den senaste tiden. 

Jag passar på att välkomna alla nya medlemmar som tillkommit den senaste tiden! 

 

* Uppgradera ditt tradingkontrakt CFX 
 

 
 

Nå de större intäkterna varje vecka genom att uppgradera ditt tradingkontrakt på CFX. 

Det är enkelt, logga in på CFX och gå ner på ”Account Progress”. Där hittar en grön ruta med 

UPGRADE. Självklart behöver du ha tillräckligt med Bitcoins för att kunna genomföra ditt 

köp. 
 

* Om att ta ut pengar från CFX 
 

 
 

CFX är ett Bitcoin in och Bitcoin ut koncept. 

Varje lördag får du betalt, pengarna hamnar på ditt backoffice på CFX. 

Vi rekommenderar att man löpande tar ut pengar från den avkastning man har inom CFX. 

För du kan inte använda de pengar du har i backoffice för att exempelvis uppgradera ditt 

nuvarande paket.  
 

Innan du kan göra några uttag måste du se till att du registrerat en Bitcoin-wallet i 

backoffice. Det är din privata Bitcoin-wallet på exempelvis Wirex som du ska registrera, din 

RECEIVE adress. 

Det gör du genom att logga in på CFX, gå till ACCOUNT och sedan BITCOIN WALLET. 

Där lägger du in din Bitcoin-wallet och bekräftar med 2FA. 

 

Sedan när det är dags att göra ett uttag från CFX går du till menyvalet FINANCE och sedan 

REQUEST WITHDRAWAL. 

Det tar cirka 48-72 timmar normalt för ett uttag att nå ditt konto, men kan ta upp emot en 



vecka i speciella omständigheter. Men vår egen erfarenhet efter att ha gjort så här långt 

genomfört 16 uttag är att det brukar ta 48-72 timmar. 

 

* Lär dig mer om krypto via DLC Finans/Cryptofy! 
 

 
 

Har under den tiden jag arbetat aktivt med CFX förstått att det som ibland kan vara svårt är 

det här med kryptovaluta, att använda sig av Bitcoin för in och utbetalningar inom CFX. 

För en del är det inga som helst problem, för andra är det mer besvärligt. 

Därför jobbar jag stenhårt med att ta fram bra information och utbildning inom detta 

område till alla som är med i CFX via oss på DLC Finans! 
 

 
 

Vi har nu tagit fram en snabbguide till olika wallets/exhanges.  

Det här en samling av olika digitala plånböcker och exchanges som vi på DLC Finans också 

har testat. Du får en snabbguidning till inte mindre än 11 olika lösningar. 

 

Du hittar den här guiden till wallets/exchanges här: 

Cryptofy Online Academy (kommer att byggas på löpande): 

http://cryptofy.se/cryptofy-academy 

 

OBS! Lösenord = kryptonit2019 

 

* DLC Finans rekommenderar exempelvis denna lösning från 

TRASTRA! 

http://cryptofy.se/cryptofy-academy


 

 
 

DLC Finans testar löpande olika kryptovalutatjänster, bland olika typer av digitala plånböcker 

för att kunna hantera olika kryptovalutor. 

Vi försöker hitta bra, enkla och smarta lösningar för våra medlemmar. 

En sådan lösning tycker vi att Trastra erbjuder! 

 

Trastra erbjuder digitala plånböcker(wallets) för 5 av de mest använda kryptovalutorna på 

marknaden: 

* Bitcoin 

* Litecoin 

* Ethereum 

* Bitcoin Cash 

* Ripple 

 

Du har tillgång till Trastra både via webben och en app. 

Gränssnittet som använder inne på tjänsten är väldigt tydligt och enkelt. 

Man får också tydliga instruktioner gällande den KYC (Know Your Customer) som man måste 

gå igenom där man helt enkelt verifierar sin identitet. 

Efter att man fått sin KYC godkänd kan man också beställa Trastra-kortet som är kopplat till 

VISA och kan användas överallt! 

Kortet kostar €9 att beställa och sedan €1.5 per månad. 

Du kan även köpa kryptovaluta med kreditkort inne på sidan, Trasta använder sig där av en 

samarbetspartner. 

 

I den här videon visar jag hur TRASTRA fungerar: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cY6Qj6KdQv 

 

Här kan du läsa mer och registrera ditt kostnadsfria konto hos TRASTRA: 

KLICKA HÄR för att komma till TRASTRA! 
 

 
Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cY6Qj6KdQv
https://trastra.com/?affiliate=AF7887516


 

     


