Köpa valuta med swish via www.bt.cx (svensk e-wallet) för överföring till ewallet och uppgradering till Diamond.
Detta kan vara användbart om man inte har tillräckligt hög gräns (med kort) att handla
valuta för på sin Coinbase (den är vanligtvis mellan 350-500 EUR/vecka initialt); om man inte
har kopplat ett bankkonto till sin e-wallet ännu; om man vill handla snabbt och inte har gjort
verifiering av sin identitet på en annan e-wallet.
Gräns på bt.cx med swish är 6.000 SEK på en vecka.

Instruktion
1. Gå in på www.bt.cx
2. Scrolla ner till nedan (utan att skapa konto, logga in etc). Klicka på länken ’köp bitcoin
på 3 minuter’

3. Fyll i beloppet du vill handla för, beloppet omvandlas automatiskt till hur mycket det
blir i Bitcoin. Notera att om du ska handla valuta så ta höjd för att minare alltid tar ut
en avgift per transaktion och e-plånböckerna (coinbase, bt.cx etc) gör detsamma.
Dessa avgifter kan vi inte påverka, de tillkommer alltid på alla köp. Om man ska
uppgradera så se till att det är tillräckligt för både avgift och uppgraderingsbelopp
(har man valuta över efter uppgradering så kan man låta det stå eller så kan man
sälja den igen).

4. Fyll i dina orderdetaljer enligt nedan e.g. personnummer, e-post och telefonnummer
till din swish samt din Bitcoin adress. Var du hittar din Bitcoin adress i Coinbase ser
du under punkt 5.

5. Logga in på Coinbase, klicka på ’Accounts’, klicka på ’Receive’ under BTC Wallet,
klicka på ’show address’ i rutan som kommer upp. Kopiera sedan hela din adress
genom att klicka på de två rutorna längst ner i högra hörnet i bild 2 nedan. Man kan
också markera hela adressen men var då noga med att kopiera hela! Därefter går du
in i fönstret för bt.cx igen (enligt punkt 4 ovan) och klistrar in din adress i första rutan
’Bitcoinadress’ under punkt 4. Notera att om du köper Bitcoin men betalar i ex LTC så
behöver du köpa LTC för dina köpta Bitcoin.

6. Fyll i dina uppgifter enligt nedan e.g. namn, adress och svara på frågan om du är en
uppsatt politiker samt godta villkor. Klicka sedan ’lägg order’.

7. När du klickar lägg order så kommer du att få ett sms som du följer instruktionerna i
och genomför betalningen via swish. Bekräftelse kommer till den mail du lagt upp.
När köpet är klart så kan det ta en stund, oftast inte mer än 1 timme innan du har
dina bitcoin.
OBS!! Om du avser uppgradera till Diamant i eXeR så gör det så fort du fått dina Bitcoin
in på Coinbase. Anledningen till detta är att kursen går upp och ner och man vill undvika
att hamna i en ’dipp’ av kursen och inte ha tillräckligt med valuta för att uppgradera. Om
det sker så behöver man vänta tills kursen stiger igen eller köpa mer och det vill man ju
undvika.
8. Logga in på www.exervipclub.com och klicka på länken ’upgrade membership’ som
kommer upp direkt när du loggat in under där det står ’you are a Basic Member’. Följ
instruktionen e.g. ’Upgrade now’, logga sen in på Coinbase och betala med din valuta
som du precis köpt och fört över från bt.cx.
9. När du är uppgraderad så läs instruktionen om hur man uppgraderar sitt
medlemskap! Du behöver lägga upp dina mottagaradresser på din inloggnig på
www.exervipclub.com för att du ska kunna ta emot utbetalningar.
Klart! Det ska nu stå ’you are a Diamond’ när du loggar in!

