
Bäste Läsare 

 

Det var i december förra året som vi drog igång våra nya medlemssidor DLC Taxfree och DLC 

Finans. 

DLC Taxfree med inriktning på sports betting/trading. Kommer den här hösten byta namn till 

DLC Sports. 

DLC Finans med inriktning på investeringar/trading och passiva inkomster. 

 

Idag är vi cirka 700 medlemmar som är med i DLC Taxfree/Sports. 

Så lång ifrån alla InzideInfo-läsare som är med i klubben. Men vi blir allt fler för varje månad 

som rullar på. 

 

Just nu och under en vecka kör vi ett riktigt bra erbjudande för alla som redan är med i DLC 

och även för dig som ännu inte är det! 

Under de cirka 9 månaderna som vi arbetat med DLC så har vi sedan tagit fram hela 7st egna 

informationsprodukter och i dagarna släppte vi ytterligare 3st hela nya produkter + nya 

speltipstjänster. 

 

>>> NU lanserar vi ”Säsongsbiljetten 2017/2018”! 

 
Häng med från början och ta del av alla våra speltipstjänster + våra helt nya 

guider + alla våra uppdaterade informationsprodukter – Skaffa din egen 

”Säsongsbiljett” som ger dig full tillgång till ALLT! 

För ett lågt engångspris får du tillgång till de nya guiderna + alla våra speltips + 

alla våra tidigare utgivna guider i uppdaterade versioner. 

Dessutom har vi något helt nytt att presentera, en fantastisk inkomstmöjlighet 

för den som är intresserade av att rekommendera DLC till andra. 

Helt unik möjlighet där vi erbjuder dig 100% provision! 

* Läs mer här: http://dlctaxfree.se/20172018-2 

 

>>> Det här är våra TRE helt nya informationsprodukter som ALLA 

ingår i vår ”Säsongsbiljett 2017/2018” 
På vår sida hittar du mer information om alla de andra informationsprodukterna som vi har. 

Totalt 10st ingår! 

http://dlctaxfree.se/20172018-2


 

1: Tennis Cash-Out Trading Guide 
 

 
 

Det här ett mycket enkelt trading system inom tennis som fungerar alldeles utmärkt. 

Enkelt att förstå, enkelt att komma igång med och följer man reglerna för systemet så är risken 

mycket låg med detta tradingsystem. 

Väldigt enkelt att tjäna cirka 100-300 kronor per match som vi satsar på, i många matcher säkrar vi 

upp dessa vinster redan tidigt i det allra första setet. 

Guiden innehåller ett flertal exempel från matcher under 2017. 

 

Vi inkluderar vår nya ”Tennis Cash-Out Trading Guide” till alla som skaffar sig ”Säsongsbiljetten 

2017/2018”. 

Använd detta system under en period och du har enkelt dragit in de pengar som du satsat för att 

köpa din Säsongsbiljett. 

 

2: Roulette SQ-System 

 
 

En riktig liten ”pärla” den här nya produkten. 

Ett smart system som gör att du vinner ofta! 

Du kan när som helst på dygnet gå in och vinna pengar med hjälp av detta enkla men väldigt smarta 

system. 
Det är en av våra många läsare/medlemmar som först berättade för oss om hur han använt detta 

system under lång tid med god utdelning. 

Han visade upp klara bevis på att det han berättade om verkligen stämde. 

Vi satte sedan själva igång för att testa hans system och strategier. Det visade sig att detta fungerade 

riktigt bra! 



 
Roulette SQ-System är mycket enkelt att förstå och använda sig, här finns klara och tydliga 

instruktioner om hur du ska agera hela tiden. 

Vi har även spelat in videoklipp där vi visar hur vi spelar för att göra det så enkelt som möjligt för dig. 

Vi loggar in och använder oss av vårt system, 5-15 minuter senare har vi säkrat upp vår vinst och kan 

gå vidare till nästa kasino. Nya satser, nya vinster. 

Tjäna 100-500 kronor skattefritt varje dag genom att använda dig av flera olika kasinon. 

 

Vi inkluderar vår nya ”Roulette SQ-System” till alla som skaffar sig ”Säsongsbiljetten 2017/2018”. 

Använd dig av detta system under en period och du har enkelt dragit in de pengar som du satsat 

för att köpa din Säsongsbiljett. 

3: FootballAdvantageSystem 

 
 

Det här är ett smart fotbollssystem som inte kräver att du följer matcherna live när de spelas. 

Du lägger in dina spel innan matcherna innan matchen spelas enligt klara regler och förutsättningar. 

Det här är ett enkelt system som vi själva använder oss av frekvent och som fungerar hela tiden. 

Vi visar exakt hur detta system fungerar med tydliga exempel. Vi visar hur vi får fram våra 

spelalternativ kopplade till de olika systemen. Enkelt att förstå, riktigt roligt och lönsamt. 
 

Vi inkluderar vår nya ”DLC Sports – FootballAdvantageSystem” till alla som skaffar sig 

”Säsongsbiljetten 2017/2018”. 

Använd dig av detta system under en period och du har enkelt dragit in de pengar som du satsat 

för att köpa din Säsongsbiljett. 

 

Våra speltips för hela 2017-2018 

DLC Sports – Fotboll & Tennis Tips 
2017/2018 - nyhet hösten 2017 



   
 

 

 

* Läs mer här: http://dlctaxfree.se/20172018-2 

 

 
 

 

Vi önskar dig en trevlig helg! 

Team InzideInfo 

 
 

http://dlctaxfree.se/20172018-2

