
Bäste Läsare 

 

Igår gick det ut ett nyhetsbrev från oss som berättade mer om vad vi arbetar med på våra 

olika medlemsidor och vad vi har på gång denna höst. 

Tack så mycket för visat intresse! 

Vårt senaste nyhetsbrev innehöll också en del videomaterial. Hoppas att du haft tiden att 

titta närmare på dem! 

Där förklarar vi bland annat mer om vi arbetar med inom DLC Finans. 

Men även om några helt nya produkter som ingår i vårt allra senaste erbjudande. 

Kolla gärna in dessa korta videos. Vi har ett erbjudande ute nu som ger dig tillgång till i 

princip allt vårt nuvarande utbud som dessutom är mycket omfattande. 

 

OBS! 
Detta extremt laddade bonuspaket ingår enbart under den här lanseringsveckan! 

Säkra upp din prenumeration på DLC Betting Butler innan september helt plötsligt blir 

oktober! Bonuspaketet ingår enbart under september månad! 

Nästa vecka kör vi igång! 

 

Detta är vårt BONUSPAKET som ingår i DLC Betting Butler som vi drar igång nästa vecka! 

 BONUS ingår – Värde 6955kronor! 

- Medlemskap DLC Finans på obegränsad tid ingår, värde 1995:-. 

- 3 månaders extratid på Betting Butler ingår, värde 1470:-. 

- Helt nya Profit Zone System ingår, värde 1495:- 

- I oktober får du även vår helt nya Green Day System, värde 1995:- 

 

 
 

Kolla in våra videos om DLC Finans som förklarar vad DLC Finans är för något och visar hur 

det ser ut på ”insidan” för de som redan är medlemmar! 

Dessutom visar vilka enorma framgångar vi redan haft bland annat med våra 

aktierekommendationer under 2018. Här har våra nuvarande medlemmar fått en extrem 

avkastning på satsat kapital. 

 



 
 

VIDEO 1: Video som förklarar vad DLC Finans är för något. 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2uYeuS 
 

VIDEO 2: ”Insidan” av DLC Finans. 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQOoZYe4b 
 

VIDEO 3: Våra aktierekommendationer 2018 som gett oss +177.9% + 112.88%. 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2kYevc 
 

Bonus 2: Purfärska fotbollssystemet Profit Zone System ingår under 

lanseringen, värde 1495 kronor! 

 

 

 
 

VIDEO 4: Lönsamt och Roligt fotbollssystem, kolla in våra senaste spel!  

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

Bonus 3: Automatiserade och Passiva inkomster på riktigt, Green Day System 

är så nytt att det inte ens är klart – levereras i oktober, värde 1995:- 
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2uYeuS
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQOoZYe4b
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2kYevc
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQOocYewR


 
 

VIDEO 5: Vi berättar mer om vad som är möjligt när du kan skaffa dig en passiv inkomst 

som generar stadiga resultat varje dag, helt automatiserat! 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2MYew6 
 

Gillade du det du såg? 
 

DLC BettingButler levereras dessutom med en helt unik GARANTI, vi har tagit fram en riktigt 

bra deal till dig där vi dessutom inkluderar RISKFRIA spel varje månad. 

Spel som du ALDRIG kan förlora! 

Dessutom, under lanseringen ingår det BONUSPRODUKTER värda 6955 kronor! 

 

 Prenumerera på Betting Butler och få våra alla bästa speltips direkt till din mobil. 
Våra speltips skickas via SMS. Det är superenkelt att följa våra speltips.  

Våra spelexperter förser dig enbart med väl utvalda tips, cirka 1-4 per dag. 

Tjäna skattefria pengar varje månad! 

Det enda du behöver göra är att kopiera våra spel som du får skickat till din mobiltelefon, tar max 5 

minuter av din dag att placera ut dessa spel på ett valfritt spelbolag. 

 

 Nya RISKFRIA spel varje månad 
Casha in varje månad utan risk med våra utvalda RISKFRIA spel, pengarna tillbaka om du inte vinner! 

Riskfria pengar att tjäna varje månad.  

 

Garanti på lönsamhet ingår 
Du får alltså en GARANTI på Betting Butler kommer att vara lönsamt, annars får du: 

1: Nästa period helt utan kostnad. 

2: Värdekupong värd 1500 kronor. 

 

 

Här hittar du all information om DLC Betting Butler och vad som ingår! 

http://dlcsports.se/bb2018 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2MYew6
http://dlcsports.se/bb2018


 

Vi tar nu även emot Swish-betalningar! 

 

 
 

Trevlig helg! 

 

 
 

Team InzideInfo/DLC  

 
 


