
   
 

Uppdatering 2021-07-14 
 

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

Nu är det nya Baccarat Staking 2.0 igång och rullar! 

 

 
 

Gårdagens resultat var +3.42% och dagen innan det slutade på +1.89%. 

Vilket vi får säga är en mycket bra start! 

Sedan har du som VIP-medlem 40% på detta, det är din andel. 

 

Du loggar in på den nya sida här: 

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

 

Du ser dina inkommande vinster direkt på backoffice och första sidan under ”Financial”. 

För att se dina pengar går du till din ”eWallet”. 

Du kan sedan välja på att ta ut pengar ”withdraw” (är inte igång ännu, men kommer snart) 

eller så kan du göra en så kallad re-stake. Vilket innebär att du väljer att bygga upp din 

nuvarande stake med dina vinstpengar. 

Ju större stake du har, desto mer kommer du då också kunna vinna. 

 

Hur gör man då en re-stake? 

 

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


Det är mycket enkelt, gå in i menyvalet ”Stake”. 

Sedan väljer du ”Manage Stake” 

 

 
 

Där hittar du re-stake funktionen! 

Du måste ha minst $10 på din eWallet för att kunna göra en re-stake. 

 

 
 

Den här videon visar hur jag gör en re-stake: 

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

 

OBS!  

Under vissa timmar på dygnet kommer denna funktion vara låst. 

Det gör man innan man ska spela och då vill man inte att kontona ska ändras under tiden. 
 

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 

 

Vi tar del för del gällande backoffice inne på Baccarat Staking. 

Det jobbas fortfarande på en del olika delar inne på backoffice. 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/criIokViXYT
https://www.facebook.com/groups/3102431056710078
https://t.me/baccaratacademy
https://t.me/joinchat/HoJ8TUkORbM4N2Ux


Jag försvinner själv nu några dagar på semester och kommer tillbaka i mitten av nästa vecka 

med en ny uppdatering. Då har vi säkert en del annat att gå igenom kring backoffice. 

 

 

Trevlig Vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans  

 

     


