
   
 

Uppdatering 2021-07-07 
 

Den här uppdateringen går ut till alla som registrerat ett konto på Baccarat Staking.  

Men jag kommer att jobba vidare med materialet senare när det 2.0 versionen av Baccarat 

som gäller. 

 

OBS – Viktigt! 

Vi alltså nu gå över från version 1.0 till 2.0 och det är en sak som du måste göra nu för att 

vara med från början. 

Nu under övergången från 1.0 till 2.0 pågår inga spel. 

Men från måndag nästa vecka ska vi igång igen. 

Det är därför viktigt att du ser till att vara redo för detta. 

Du behöver också gör det här NU för att du ska få din VIP-status i version 2.0. 

Som sagt en liten grej du behöver göra nu, tar max 2 minuter för dig att genomföra. 

 

Du ska ha fått ett mejl från Baccarat Staking med ämnesraden ”Staking 2.0 – 

your accounttransfer” 
 

Det här är mejlet i sin helhet: 

 



 



 
 

- Har du fått detta mejl? 

OM du har det, då följer du bara instruktionerna som mejlet innehåller.  

- Har du inte fått mejlet? 

Det troligt är att du hittar detta mejl i din SPAMBOX, titta där. 

 

Spelar inte egentligen inte så stor roll egentligen, om du fått eller inte fått mejlet.  

Det här är det du behöver göra! 

 

1: Gå till den nya medlemsidan 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login 

 

2: Logga in med samma uppgifter som du hade inom Baccarat Staking version 1.0. 

Om inte ditt username skulle fungera, använd den e-postadress som du registrerade dig 

med! 

 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login


3: Pop-up ruta dyker upp! 

Det här du behöver agera.  

Det här är vi flyttar våra BTC till Baccarat Staking 2.0. 

I rutan anger du 100 och går sedan vidare genom att klicka på ”Confirm & Submit”  

Du behöver ange 100 för att säkra din VIP-status! 

 
 

Du kommer då direkt till den här sidan (se nedanför) med budskapet ”You need an active 

stake with min. $500 to be active. 

Allt är i sin ordning, du kan logga ut igen. 



 

 
 
 

Här finns också en video som visar det vi precis gått igenom: 

https://youtu.be/3sa0SBFzLs4 

 
 

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   

 

Telegram-grupp för Baccarat Staking medlemmar från Europa (engelsktalande): 

https://t.me/joinchat/HoJ8TUkORbM4N2Ux 

 

Kommer tillbaka nästa vecka med mer information när 2.0 drar igång. 

Då ska vi titta närmare på hur backoffice fungerar osv. 

 

Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans  
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