
Bäste Läsare 

 

Ja, då har september hunnit blivit oktober. 

Vill börja dagens nyhetsbrev med att tacka alla ni som valda att skaffa en prenumeration på 

våra nya tjänst DLC Betting Butler. 

Tack så mycket! 
 

 
 

Information till dig som redan skaffat DLC Betting Butler: 
Det var många som skaffade sig en prenumeration under helgen som precis var. 

Då vi har varit lediga över helgen och varit på resande fot så har vi inte hunnit leverera vårt 

material till alla ännu. 

Men lugn, leverans sker under måndag kväll och tisdag förmiddag! 

Våra speltips inom DLC Betting Butler kommer dra igång denna vecka, troligtvis mot slutet av 

veckan då vi först måste samla in allas mobiltelefonnummer. För kom ihåg, det här är en 

tjänst där alla speltipsen levereras via SMS direkt till mobiltelefon. 

 

Information till dig som inte hann skaffa dig DLC Betting Butler: 
Vi har som sagt varit lediga under helgen och varit på resande fot. 

Därför har vi helt enkelt inte haft möjlighet att svara på alla mejl som kom in under denna 

helg. Men lugn, vi kommer att svara på alla mejl och ge dig chans att gå med! 

Därför har vi beslutat oss för att förlänga detta erbjudande! 

Vi håller vårt erbjudande gällande DLC Betting Butler öppet till onsdag kväll. 

Det vill säga cirka 48 timmar extra öppet, men onsdag kväll den 3/10 så stänger detta 

erbjudande! 

 



 
 

Här kommer en påminnelse gällande allt som ingår i detta erbjudande! 

Det här är alltså en ”andra chans”, men också en ”sista chans” – ta vara på den! 

 

ALL INCLUSIVE DEAL från DLC! 
 

   
Genom att testa vår nya tjänst DLC Betting Butler så kommer du säkra allt som ingår just nu 

på DLC Sports PRO och DLC Finans! 

I din prenumeration ingår full tillgång till allt material på våra medlemsidor! 

 

Checka allt som ingår i DLC Finans: http://dlcfinans.se 

 

  +   

 

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

http://dlcfinans.se/


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

VIDEO 2: ”Insidan” av DLC Finans. 

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

Här finns all information om DLC Betting Butler och alla bonusprodukter som 

ingår: http://dlcsports.se/bb2018 

 

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. 

 

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:- 

 

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

http://dlcsports.se/bb2018 
 

Vi tar nu även emot Swish-betalningar! 

 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQO2uYeuS
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cFQOoZYe4b
http://dlcsports.se/bb2018
http://dlcsports.se/bb2018


 
 

 

Team InzideInfo/DLC  

 
 


