Uppdatering 2021-07-05
Det här en kort uppdatering gällande Projekt LV/Baccarat Staking.
Den här uppdateringen går ut till alla som registrerat ett konto på Baccarat Staking.
Vill börja med att säga att det var riktigt kul att se vilken enorm respons det här fick.
Har inte gått med denna information än så länge till så mycket folk, men nästan alla som fått
information vill också vara med!
Det här är helt klar något som passar många.
Ska säga det att allt har gått väldigt fort.
Som jag tidigare förklarat var det inte egentligen meningen att jag skulle gå ut med
informationen innan allt var klart med version 2.0 av Baccarat Staking.
Men så dök den där ”$100 000 dealen” upp och då hade jag inte längre något annat val
kändes det som, var tvungen att få ut den här informationen direkt till dig!
Allt material togs fram i rekordfart för att kunna gå ut med detta.
Men kommer att jobba vidare med materialet senare när det 2.0 versionen av Baccarat som
gäller.
Men i nuläget gäller det bara att försöka hjälpa så många som möjligt innan vi når den
deadlinen där vi inte längre kan säkra upp denna VIP status.

Jag har idag spelat in den här videon som visar hur jag köper en ny stake inne på Baccarat
Staking.
Den visar hur man betalar BTC via Coinpayments som är den betalningslösning som Baccarat
Staking använder sig av just nu.
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/crihj0V1sEz

Man betalar alltså i BTC i det här läget.
För att du ska kunna betala i BTC behöver du ha tillgång till en e-wallet, en Bitcoin-plånbok
som du använder för att kunna genomföra din betalning.
Exempelvis, Wirex.
Baccarat Staking använder sig av en betalningslösning som heter Coinpayments.
Du får en upp en betalningsadress dit dina BTC ska skickas till, sedan tar det några minuter
innan betalning går igenom.
Du får även ett kvitto via e-post från Coinpayments om detta.
Dina BTC hamnar sedan inne på backoffice på Baccarat Staking som ”Pending Stake”.
För att din stake ska kunna bli aktiv istället för ”pending” behöver du skicka in det här
avtalet:
https://stake.baccaratbusiness.com/files/StakeAgreement.pdf
Om du inte har tillräckligt med BTC på den Bitcoin-plånbok du använder dig av idag och har
då ett behov av att snabbt kunna fylla på din BTC-plånbok så kan exempelvis Btcx användas
för att köpa mer BTC och sätta in (Swish, kort osv.) på din Bitcoin-plånbok:
https://bt.cx/sv

Bra grupper att vara med i som har med Baccarat Staking att göra:
Facebook: Crypto Country Boys/Baccarat Staking
https://www.facebook.com/groups/3102431056710078
Telegram:
https://t.me/baccaratacademy
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