
 
 
 
 
 

 
  

 

Ansvarlig utgiver: Mona Ulvin 

Layout: Ulrika Rosander 

29.08.21 
      

      

CashFX fra A til Å 



CFX - 2021-08-29   
 

2 

Velkommen som medlem i Cash Forex Group 
 
Gratulerer. Du har tatt et godt valg. Et medlemskap i CashFX Group innebærer en mulighet til å få din 
kapital til å vokse i et tempo du selv velger. Her må du INGENTING – her er det bare MULIGHETER. 
 
Du kan velge å være passivt medlem dvs at din kapital jobber for deg 24/5 i forexmarkedet. Du får en 
prosentuell avkastning på ca 1% per dag på tradingen. Resultatet ser du dagen etter og hver lørdag 
overføres resultatet fra inneværende uke til din balanse. Så snart balansen overstiger $100 kan du 
overføre pengene til din Wallet/Exchange.  
 
Du også kan velge å være aktivt medlem. I tillegg til avkastning fra daglig trading, har du mulighet til å 
bygge din egen business gjennom å anbefale andre å bli medlemmer. Når du bygger nettverk, tjener 
du også gode penger på selskapets bonusprogram. Da hjelper du samtidig folk du liker til å oppnå 
samme gode resultater som deg selv. 
 
Du er ikke alene – du har et team rundt deg som vil jobbe for at du skal bli godt fornøyd. Vi er 
genuint interessert i at DU skal lykkes. 
 
CashFX Group er et nytt selskap. Selskapet startet å trade i slutten av juli 2019. Det er per i dag over 
300 000 medlemmer i verden, fordelt på 190 land. Du kan jobbe i nesten hele verden fra din egen 
stue. En ny mulighet for å øke din kapital har åpnet seg - bruk den! 
 
Teamet er hardtarbeidende og entusiastisk. Vi heier på hverandre og har det GØY. Vi har allerede 
oppdaget hvilke muligheter som ligger i CashFX, og ikke minst – vi tjener penger. Du vil bli sett, hørt, 
fulgt opp og heiet på.  
 
Resultater skapes gjennom innsats. Er du villig til å investere tid, engasjere deg og sette deg godt inn i 
produktet CashFX, kan vi love deg resultater du aldri ville drømt om. Vi er et team som sammen skal 
hjelpe hverandre med å lykkes.  
Bakerst i manualen finner du linker til webinarer, websider og andre linker vi anbefaler deg å følge. 
Skal du lykkes med å være aktiv er det viktig at du setter deg godt inn i selskapet og de mulighetene 
som ligger der. Så nå er det opp til DEG. 
 
HVA GJØR DU NÅ?  
Manualen «CashFX fra A – Å» utvikles kontinuerlig. Den er utviklet som et verktøy hvor du finner det 
du har behov for, for å kunne jobbe aktivt med CashFX. Ta deg tid til å sette deg inn i hva som finnes i 
manualen. Da klarer du å utføre alle oppgaver selv. 
 
Siste oppdaterte versjon vil alltid være tilgjengelig for CashFX medlemmer i Norge. Der finner du det 
du har behov for. Mangler noe, si fra - vi sjekker - manualen oppdateres. 
 
Kontakt din sponsor når du står fast eller lurer på noe. Ellers er det alltid noen tilgjengelig for å hjelpe 
deg. 
 
Sammen er vi POWER, sammen skal vi ROCKE, RULE, TJENE PENGER og HA DET GØY. 
 
 
Trondheim 27.8.2021 
 
Mona Ulvin 
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Registrere konto 
 
Før et nytt medlem registreres. 
 
Her beskrives hele prosessen for hvordan et nytt medlem registreres. Dette kan gjøres uten at 
sponsor er innlogget på sin konto. Det som kreves er sponsors personlige referral link 
(henvisningslink), så nytt medlem kommer i riktig unilevel posisjon. Linken er bygd opp av 
brukernavn.cashfxgroup.com. Det er meget VIKTIG at du dobbeltsjekker at linken er riktig. 
 
 

Steg 1: Forberedelser før registrering 
 
Nytt medlem MÅ før registrering, ha dette på plass: 

à egen oppgradert PC eller Nettbrett. Ikke registrer på mobil. 
à registrert G-mail adresse tilgjengelig under registreringen. Bekreftelser sendes og må 

besvares under hele registreringsprosessen. 
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=no 

à ha lastet ned appen Google Authenticator, Authy eller annen 2FA app på sin mobil. Du finner 
informasjon om hvordan dette gjøres, her: 
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=
no 

à https://authy.com › download  
à Du bør ha kun 3 faner åpen på pc’n under registrering. Cashfxgroup.com, din Wallet eller 

Exchange der du har dine Bitcoin, samt G-mail 
à En Bitcoin Wallet/Exchange installert på mobilen. I denne manualen beskrives 

Walleter/Exchanger generelt. Beskrivelse av forskjellige Walleter/Exchanger blir lagt ut som 
egne dokumenter. Anbefaler at du bruker samme Wallet/Exchange som din sponsor. 

 
 

Steg 2 Registrering av konto i CashFX 
 
1) Hvis sponsor registrerer: 

a) Åpne din CashFX side 
b) Kopier henvisningslinken øverst på siden https://SponsorsBrukernavn.cashfxgroup.com 
c) Velg «Ny fane» lim inn linken.  
d) Trykk på oppe på siden.  

 
 
2) Hvis nytt medlem registrerer selv: 
Åpne ny fane. Skriv SponsorsBrukernavn.cashfxgroup.com eller bruk linken du har fått tilsendt. 
 
For begge. NB. VIKTIG!!! Før du begynner å fylle inn data, KONTROLLER at det står riktig sponsor.  
 
3) Fyll inn informasjon – sjekk at den er korrekt. «Opprett en konto» 
 
TA DEG GOD TID og dobbeltsjekk. Ved å være veldig nøye og sjekke at spesielt G-mail og 
mobilnummer er korrekt, sparer du masse tid på å få rettet dette opp, om det er gjort feil. 
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4) Sponsor sjekker i back office at nytt medlem har dukket opp i registeret «Unilevel Pending Team» 

under menyen «Networks»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Gå til mailkontoen og åpne mail som kom fra CashFX  
6) Bekreft kontoen ved å klikke på aktiv link 
 
7) Dette bildet vises på skjermen 
 

 
 
8) Gå tilbake til mailkontoen din. Åpne mailen som kom fra CashFX 
9) Kopier eller noter de 6 (store) bokstavene 
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10)  Gå tilbake til CashFX. Lim eller skriv inn bokstavene. De er ikke «case sensitive» 
11)  Bekreft. Følgende vises øverst i vinduet.  

 

 
 
12)  Klikk OK 
 
 

Steg 3 Sett opp sikkerhet på CashFX 
 
1) Trykk Account (regnskap) 
2) Sett opp 2FA (Google Authenticator eller Authy)  
3) Åpne authenticator på mobilen 
4) Trykk + 
5) Scan QR koden 
6) Skriv inn i CashFX de 6 tallene som kommer frem, bekreft 
7) Ny linje – skriv inn de 6 nye tallene fra mobilen (tallene fornyes hvert 30 sekund) 
8) Trykk Test 
9) Gå til Dashboard. Du er klar for å kjøpe din pakke 
 
Dette sikrer din CashFX konto. Fra nå vil du alltid bli bedt om å skrive inn 2FA koden ved innlogging 
i CashFX. 
 
 

Steg 4 Finansiering av pakken  
 
CashFX-kontrakt kjøpes og betales i Bitcoin. Derfor må pengene veksles til 
Bitcoin før du kan betale din kontrakt. Bitcoin sendes frem og tilbake på  
ulike måter. Her er en beskrivelse av forskjellen mellom det som kalles en  
Exchange og Wallet (lommebok)  
 

Type Beskrivelse  

Exchange Vekslingsplass mellom Fiat- og kryptovaluta.  
Åpen - Sentralisert – KYC1 kreves og spørsmål stilles. 
Innsyn. 
Ved betalinger og overføringer overføres pengene i flere 
omganger. Høye avgifter. Avgiftene skal ofte finansiere 
deres medlemsprogram. 
Anvend ikke disse til pengetransaksjoner direkte til eller 
fra CashFX. Kjøp Bitcoin her og send til egen Wallet. 

Coinbase, Luno, Bitrix, Wirex, 
Binance, Crypto.com, NBX 
etc. 
 
 
 

Wallet En sikker plass for lagring av digitale tilganger.  
Anonymt – ingen KYC kreves. 
Pengene trekkes umiddelbart. Lave avgifter. 

Kall: Trezor, Ledger. 
Hardware. Ikke koblet til 
internett. 
Varm: Exodus, imToken. 
Software. Koblet til internett.    

 
1 Know Your Customer – en måte å holde kontroll på hvem som sender penger, hvor og hvor mye. 
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Før du går videre må du sørge for å kjøpe Bitcoin. Du må registrere en  
Exchange, Wallet eller begge deler. Det er mange å velge mellom. Bruk gjerne  
den samme som din sponsor benytter.  
Fremgangsmåte og brukermanual på Walleter og Exchanger legges ut som egne dokumenter . 
 
Fortsett på CashFX når du har kjøpt BTC, og er klar for betaling av pakke. 
 
 

Steg 5 Betaling pakke 
 
1) Logg inn på CashFX back office 
2) Se instruksjonsfilmen, bekreft at du har sett filmen 
3) Velg å kjøpe riktig pakke. Academi + Trading Pack 
 

 
 
4) Velg pakke, klikk på kjøp og fortsett 
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5) Kryss av godkjenn vilkårene 
6) Klikk på fortsett 
7) Klikk på bekreft betalingen. CashFX egen betalingsløsning vises. 
8) Klikk på ikonet til høyre for den lange Bitcoin-adressen. Hver betaling er unik og har sin egen 

adresse, så det er VIKTIG å ikke benytte en tidligere adresse. Kontroller ALLTID de 3 første og 
siste tegnene før du betaler fra Wallet/Exchange. 

9) Noter beløpet som skal betales2, eller kopier det med ikonet til høyre 
 
 

 
 
Betal. Se fremgangsmåte for den Exchange/Wallet du har registrert i WALLETER OG EXCHANGER.  
 
Når betalingen er gjennomført kommer følgende bilde opp i CashFX. Bildet nedenfor dukker opp  
forholdsvis raskt og bekrefter at beløpet og adressen er riktig. Hvor lang tid det så tar varierer 
veldig etter hvor stor trafikk det er. Det kan ta fra 20 minutter til flere timer. Da vet du at betalingen 
er vellykket.  Betalingen skal nå gjennom flere «porter». Det telles fra 0/3 – 3/3.  

 
2 De ulike betalingsløsningene har ulike muligheter for å ta imot antall desimaler. Sjekk med din Upline. 
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Når dette bildet vises, er registreringen/betalingen ferdig.   
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Når starter tradingen? 
 
Tradingen starter 72 timer (3 virkedager) etter at nytt medlem er registrert og har betalt sin kontrakt. 
Her sjekker du din startdato for aktuell tradingkontrakt. 
1) Gå til CashFX back office 
2) Velg Finance, Tradingpool (Handelsbasseng) 

Her står det hvilken dato tradingen starter. Datoen viser alltid din aktuelle kontrakt. Ved 
oppgradering justeres datoen. 

Du er nå klar og har tilgang til hele back office. 
 

 
Steg 6 BTC adresse - Cryptoadresse 
 
Cryptoadressen fra Walleten skal legges inn i CashFX - gjør det nå. 
 
Viser her eksempel fra Wirex, slik at ved uttak av penger fra CashFX kommer pengene inn på din 
konto i din Exchange/Wallet. 
 
Trykk på Account (regnskap) 
 

 
 
Velg Bitcoin Wallet 
 
Gå til din Exchange/Wallet og finn BTC adressen. Eks. med Wirex – Home 
 
Trykk  

 
 
Velg 

 
Kopier cryptoadressen ved å trykke på kopi 
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Gå tilbake til CashFX
 
Lim inn cryptoadressen 
 

 
Bekreft med koden fra 2FA (authenticator) (CashFX), trykk Save. 
 
DU ER FERDIG. Gratulerer og velkommen som medlem. LYKKE til! 
 
HUSK å følg opp ditt nye medlem og informer om viktige webinarer, nettsider de finner informasjon, 
FB og Messenger grupper. Se bakerst. Sørg for at de mottar CashFX A – Å. 
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Innlogging CashFX 
 
Når du logger deg inn i cashfxgroup.com, må du skrive inn brukernavn – passord, deretter må du 
skrive inn de 6 tallene fra 2FA (authenticator) på mobilen din. 
NB!  
Bruk alltid tall fra CashFX når du er i CashFX 
Bruk alltid tall fra Exchange/Wallet når du er i Walleten 
 
Ved innlogging kan følgende melding komme opp. Det skjer alltid når du veksler mellom enheter som 
pc, nettbrett og mobil. 
 

 
 
1) Gå til G-mail kontoen 
2) Finn siste mail fra CashFX 
3) Kopier sikkerhetskoden på 6 STORE bokstaver, eller skriv den ned 
4) Gå tilbake til CashFX back office 
5) Lim/skriv inn koden – klikk bekreft  
Du blir takket for å ha sikret din konto. Melding øverst til høyre på siden 
 

 
 
6) Klikk på OK for å komme videre 
7) Slett mailen fra G-mail kontoen din, koden kan bare brukes en gang 
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Overføring av penger fra CashFX til Exchange/Wallet 
 
Trykk Finance (Finansiere) 
Velg Requst Withdraw (be om uttak)  
Hvis du ikke har lagt inn BTC adresse, gjør det først. Gå til Steg 6 BTC adresse – Cryptoadresse i 
CashFX fra A - Å, se innholdsfortegnelse. 
 

 
Fyll inn summen du har tilgjengelig, eller beløpet du vil ta ut, minimum $100 

 

 
 
Sett inn tallene fra 2FA (authenticator) på mobil. Confirm (bekreft) 
 
Du får beskjed om at din forespørsel er akseptert. Det vil ta opp til 4-5 uker før pengene er på din 
Exchange/Wallet.  
Ta det med ro – pengene kommer! 
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Oppgradering av kontrakt 
 
For å komme hurtigst mulig til $100K, bør kontrakten oppgraderes så snart du har nok penger i 
balansen, eller ved å bruke «friske penger». 
 
Du må sørge for å ha nok penger på Exchange/Wallet før du starter.   
 
I tabellen under vises: 

à Nåværende kontrakt 
à Neste steg 
à Hvor mye du må betale for selve oppgraderingen 
à Hvor mye du må ha i balansen for at det skal være nok etter at uttaksavgiften3 på 20% er 

trukket fra. 4  
 
 

 
  

 
3 Avgiften går direkte og uavkortet til medlemmene via ulike bonussystemer.  
4 Sikre at det er nok BTC på Exchange/Wallet til fee, når transaksjonen skal gjennomføres. 
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Oppgrader kontrakten 
 
Ved oppgradering av en kontrakt til en høyere verdi betales kun mellomlegget. Om du vil betale med 
bare trading/provisjon behøver balansen å ha vokset til beløpet som vises i høyre kolonne på 
tabellen over. 
 
Ta ut penger som kreves for en oppgradering fra CashFX i tide så du har pengene på Exchange/Wallet 
når du skal oppgradere. 
 

1. Gå til Startsiden i CashFX back office. 
2. Skroll ned til Account Progress, klikk på oppgradering/Upgrade  
3.  

 
 
Velg den pakken du ønsker å kjøpe. Gå til Steg 5 Betaling pakke i CashFX fra A - Å, følg samme 
prosedyre som for kjøp og betaling.  
 

 
Intern oppgradering 
 
Du har mulighet for intern oppgradering inne på CFX 
 

1. Gå til Startsiden i CashFX back office. 
2. Skroll ned til Account Progress, klikk på oppgradering/Upgrade  
3.  

 
 
Velg den pakken du ønsker å kjøpe. Trykk på Payment Method. Velg Withdrawal from 
balance to pay for purchase.  
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Det sekunder, så er pakken betalt. Ila minutter er fast start, unilevel og matrix fordelt. 
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CFX – daglig bruk 
 
Menyen – Startsiden/Dashbord 
 

 
 
Startsiden er en oversikt over din personlige back office. Her kan du få nyheter og følge din business i 
CashFX.  
 
Skroller du nedover vises disse 4 ruter: 

 
 
Konto Økonomi (rød) viser akkumulert inntjening, samt din saldo på CashFX. Når du har over $100, 
kan du overføre til din Exchange/Wallet. Du kan la dem stå til du har nok til å oppgradere din pakke. 
Ta hensyn til uttaksgebyr og fee. 
 
Ledelse (blå) viser totale lederskapspoeng du har tjent siden første registrering.  
 
Bull Capital (grønn)  
Unilevel Received - din inntjening på nyregistreringer og oppgraderinger i ditt unilevel tre. 
(Lederskapsnivået ditt avgjør hvor mange nivåer og hvilken prosent som gjelder).  
Rask start Received (Fast Start) bonusen du har mottatt for dine personlige registrerte medlemmer. 
På første registrering og oppgraderinger. 



CFX - 2021-08-29   
 

19 

Bear Capital (rosa)  
Matrix Received – Beløpet du har tjent på uttak av medlemmer i Matrixtreet ditt. (Det er størrelsen 
på din kontrakt og uttakers plassering i Matrixtreet som er avgjørende for hvor mange nivåer og 
hvilken prosent du får.  
 
Trade Received – Akkumulert beløp tjent på trading. 
 
Account og financial progress 
 

 
 
Oversikt over status og financial progress. 
OBS! Når prosenten i bjørnen (BEAR) og oksen (BULL) har passert 200% er din kontrakt utløpt og din 
konto kan bli stengt. Pass derfor på her og oppgrader deg før det skjer. 
 
Oppgradering – så snart du har nok til å oppgradere deg til neste pakke, anbefaler vi det. Se 
oppgradering i CashFX fra A - Å. 
 
Nye CashFX medlemmer  
En oversikt over de siste personlige medlemmene som er registrert i ditt team. 
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Menyen – Finance 
 

Rask starter (Fast Start) -hva du har mottatt i bonus for registrering 
og oppgradering av egne medlemmer. Overføres umiddelbart til 
balansen. 
 
Handelsbassenget (Trading Pool) -resultatet av tradingen, dag for 
dag i både % og $ - fra tirsdag til lørdag. På lørdager tømmes listen 
og føres til Balansen.  
Unilevel -inntjent bonus via unilevel på alle nivåer.  
 
Matrise (Matrix) -inntjent bonus fra uttak som gjøres av medlemmer 
i Matrisetreet. Utbetales hver 1. og 16. i måneden. 
 
Matrise Matching (Matrix Matching) -inntjent personlig matching 
bonus i % av egne medlemmers matrisebonus. Utbetales hver 1. og 
16. i måneden. 
 
Global Bonus -Inntjent bonus på ledernivå. President eller høyere. 
 
 Lederpris (Leaderpriship  Prizes) -Inntjente lederskapspriser. 
 
 Balansen (Balance) alle transaksjoner til dags dato.     
 Trading Pool, Unilevel, Fast Start, Uttak og Matrix.  
 
 

Be om uttak. (Request Withdrawal) Gjør uttak fra balansen og 
overfører til din Exchange/Wallet. Minimum $100. 
 

 
  Uttakstatus (Withdrawal Status) -pågående og historiske uttak  
  fra   balansekontoen. Nytt uttak får status Pending frem til den er      
  gjennomført, da endrer den status til Completed.  
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Menyen – Nettverk/Networks 
 

 
Networks gir oversikt over ditt team 
 
Unilevel Tree -totalt antall registrerte i ditt team. Det står 
ID-nr., navn, brukernavn, nivået under deg. Hvilken pakke 
de trader på og antall personlige referalls 
(direktesponsede) de har. 
 
Unilevel-rapport (Unilevel Report) -oversikt over alle 
registrerte medlemmer i ditt team. Siste står først. 
Nederst på siden står totalt antall registrerte i ditt tre. 
 
Unilevel Pending Team -de som er registrert, men ikke har 
betalt. Eller det er gjort en feil med registreringen. 
 
Matrix tree -oversikt over matrisen. 
 
Personlige henvisninger (Personal Referrals) -oversikt over 
direkte sponsede medlemmer på unilevel 1.  
 
Lederskapsprogram (Leadership program) -brukers 
lederskapsstatus og status lederskapsnivåer.  
Oversikt over omsetning siste 30 dager. 
Oversikt over teamets utvikling i forhold til pakker,    

  omsetning og lederskapsnivå. 
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Menyen – Ressurser/Resources 
 

 
 
FAQ – her finner du svar på de fleste og viktigste 
spørsmål. 
 
Webinar – liste over internasjonale webinarer. 
 
Web-TV viser tradingen live. 
 
Marketing Tools. CashFX logoer. Presentasjon av 
CashFX i PP på flere språk.  
 
 
Testemonial/attest – legg inn egen attest. 
 
Event Viewer – oversikt over kommende og 
tidligere eventer med evt. opptak.  
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Menyen – Regnskap/account 
 

Rediger profil (Edit Profil) -mulighet for å endre 
tidligere registrert informasjon. Sponsors 
mailadresse. Hvem som skal arve kontoen. 
 
Innstillinger for abonnement (Subscription Setting) 
Du angir hvilken mail informasjon du vil motta av 
CashFX. Det anbefales å hake av for alle. 
 
Bitcoin lommebok (Bitcoin Wallet) -adressen som 
benyttes ved uttak av penger.  
 
Tofaktor autentisering oppsett. Two factor 
Authenticator Setup) -aktiver eller deaktiver 2FA.  

 
Betalingshistorikk. (Paument history) -oversikt over 
dine gjennomførte kjøp av kontrakter. 

 
 
 
Menyen – Utdanning/CFX Academy 
Onlineutdanning i Forex trading. Her finnes kurs og moduler i trading som vi anbefaler at du 
gjennomfører. Størrelse på pakken avgjør hvor mange moduler som er tilgjengelig for 
brukeren.  
 
 
Menyen – Brukerstøtte/Support 
Her kan du kontakte CashFX. NB! Skriv på engelsk. Alle henvendelser til support er lagret her. 
Skriv kort og konsist, men høflig. Er du usikker på hvordan du skal formulere deg, så bruk 
«Google Translate» til å skrive hele meldingen og oversett til engelsk. Eksempel: 
 
FOR Å FÅ FJERNET 2FA KODEN (2 FAKTOR AUTORISASJON) 
 
Hello 
 
My team member NN, id 123456789, username XX has lost access to his/her mobile. Could 
you please deactivate the current 2FA code so he/she can set it up again? 
 
Thank you so much and have a great day! 
 
Kind regards 
Your name  
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Beskrivelse av ulike bonuser 
 

à Til alle medlemmer både passive og aktive 
o Matrise 3*10 

à Til aktive medlemmer 
o Fast start 
o Unilevel 
o Matrix matching 
o Lederskapsbonus 

 
Bonuser til alle (passive og aktive medlemmer) 
 
Bonus - Matrix 3*10 
 
Hver gang et nytt medlem registreres plasseres personen i en kronologisk struktur under den som 
registrerte medlemmet. Strukturen kalles for 3*10. Den er 10 nivåer dyp for alle nye medlemmer, da 
alle som legges inn har en egen struktur under seg.  
 

 
 
Videre fylles treet suksessivt. Som passiv kommer treet til å vokse i takt med hvor aktiv sponsor og 
sponsors sponsor jobber med å legge inn nye medlemmer. Er man selv aktiv vil det selvsagt gå 
fortere å fylle matrisen. 
 
Hvordan generer dette provisjon? 
Når noen under deg i matrisen tar ut penger fra CashFX, går 20% til uttaksavgiften. Matrisebonusen 
på 50% av den summen går oppover i treet 10 nivåer. Se figur under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når betales bonusen ut? 
Bonusen utbetales to ganger i måneden. Den 1. og 16. i måneden. 
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Bonuser til alle aktive medlemmer 
 
Bonus-Matrix – Fast Start 
Hver gang et medlem betaler inn en sum (uavhengig om det er registrering første kontrakt eller 
oppgradering av kontrakt) betales en Fast Start bonus til den aktuelle sponsorens balanse konto. 
Bonusen er alltid 15% av den innbetalte summen. Eks. Om nytt medlem betaler en 1K-kontrakt: 
1000*15%=$150. 
Når betales bonusen ut? 
Bonusen betales ut umiddelbart etter betalingen har gått gjennom. 

 
Bonus - Unilevel 
Hver gang et medlem betaler inn en sum (uavhengig om det er registrering første kontrakt eller 
oppgradering av kontrakt) betales en unilevel-bonus ut i rett oppadstigende stige. 
Avhengig av hvilket lederskapsnivå man har fordeles bonusen ut i forskjellige prosentsatser. Et nytt 
medlem (Acetrader) får alltid fra start 10% bonus (av Fast Start bonusen) på fire nivå. Se figur under. 
Ettersom hvilket lederskapsnivå en når opp til justeres prosenten. Til og med den direkte sponsoren 
får Unilevel bonus.  
Eks.: for Acetrader: 
Om et nytt medlem i Unilevel treet kjøper en 1K kontrakt. 10% av 15% Fast Start = $15. 
Når betales bonusen ut? 
Bonusen betales ut lørdagen etter. 
 

 
 
Bonus – Matrix Matching  
Når et medlem mottar Matrix 3*10, får dennes sponsor 10% av den summen. 
Når betales bonusen ut? 
Bonusen utbetales to ganger i måneden. Den 1. og 16. i måneden. 
 
Bonus – Lederskapsbonus  
Når et medlem oppfyller kravene for justering til nytt lederskapstittel, får personen en gave eller et 
tilsvarende beløp som utbetales direkte til Exchange/Wallet. 



CFX - 2021-08-29   
 

26 

 
Under nettverk Lederskapsprogram 
 
Kravene til lederskapstittelen, må til enhver tid være oppfylt for at fordelene/bonuser skal utbetales. 
Du får bonusen utbetalt kun første gang du kvalifiserer deg. 
 

Nyttige linker 
 
Disse linkene kan du dele med andre på mail, SMS eller Messenger.  
Kanskje den viktigste siden, hvor det du har behov for er samlet. Logg deg inn her: 
https://www.powerteamscandinavia.com/  
Her finner du mange videoer på flere språk og presentasjon av CashFX til potensielle medlemmer. 
Det er flere treningsvideoer om backoffice, hvordan gjennomføre møter, osv. Osv. Et MUST. Bruk 
denne flittig i starten og LÆR deg CashFX med en gang. Det gjør alt mye lettere. 
 
Etter du har snakket med folk første gang, send de gjerne linken til denne presentasjonen til Tor 
Einar. https://youtu.be/_1K-5eTyoDM og følg opp etterpå. Følg med, det vil bli lagt ut nye 
presentasjoner med informasjon. 
 
Ved registrering av nye medlemmer, inviter medlemmet inn på siden CashFX Power Team 
Scandinavia som driftes av Tor Einar Olaisen. Her legges det ut aktuell informasjon og arrangement. 
Det finnes ulike FB grupper i tillegg til CashFX Power Team Scandinavia. Snakk med din sponsor 
og/eller upline så du kommer med i de riktige gruppene.  
 
Webinarer på norsk  

Dag Tid Tittel/Emne Ansvarlig 

Mandag 
Fra 30.8. 
– 
06.12.21 

20:00 Medlemsmøter. Trening med Tor Einar for medlemmer av 
CFX. Ulike temaer hver uke. Link legges ut på  
CashFX Power Team Scandinavia og andre FB-sider. 

Tor Einar 

Mandag 
Fra 30.8. 
– 
06.12.21 

21:00 Medlemsmøter på engelsk. Trening med Tor Einar for 
medlemmer av CFX. Ulike temaer hver uke. Link legges ut på 
CashFX Power Team Scandinavia og andre FB-sider. 

Tor Einar 

Onsdag 20:00 Medlemsmøte. Forskjellige tema hver gang. Trøndergruppa 
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Webinar på engelsk. Sendes hver time 24/7.  
http://cfx.team 
 

Nyttige videoer 
 
Videoer produsert av CFX:  

Innhold Link 

Introduksjon av CFX https://vimeo.com/444895912 
 

 
Viktige videoer: 
PLUG inn og ta deg litt tid og se / lytt til disse videoene, så del dem alle med nettverkene dine, 
venner og familie #LegacyCompany 🙌🙌 
Noe annerledes noe nytt 💚 

Innhold Link  

Introduksjon https://cfxsuccessfromhome.com/accelerator.html  
 

 

Huascar Lopez CFX CEO https://vimeo.com/458737842  

diskuterer CFX framtid https://vimeo.com/461576994 Ron Pope 

CFX framgang og framtid! 
 

https://vimeo.com/461863215 Pablo Millan fra 
EverFX 

Bygger ett arveselskap! Hva 
er det som skjer? 

https://vimeo.com/461087523  

Flere informasjonskilder  http://files.cfx.team 
http://powerbuild.cfx.team 

 

 
 

Vanlige spørsmål 
 
Er dette lovlig?  
CFX sin visjon er å gi folk mulighet til å skape velstand i eget liv. Gjennom sitt utdannelsesprogram 
har du nå muligheten til å lære og erfare at dette og mer er fullt mulig. Man må bare være villig til å 
åpne øynene for en ny del av virkeligheten. 

Er det lov å kjøpe en utdanning innen Trading? JA 
Er det lov å kjøpe utdanning på nettet? JA 
Er det lov å kjøpe en utdanning fra utlandet på nettet? JA 
Er det lov og Trade? JA 
Er det lov å være på Forex Markedet? JA 
Er det lov å tjene penger på det internasjonale valutamarkedet? JA 
Er det der bankene er med dine penger om du ikke er det? JA 
... så hva er da ulovlig?  INGENTING!!!  
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Er resultatene/dette for godt til å være sant?  
 
Hvordan kan det være "for godt til å være sant" når alle innen Trading VET at man kan oppnå opp til 
200% på en dag? Dette er et utsagn kun grunnet uvitenhet og redsel, og nå har du fått en mulighet 
om kunnskap som har vært holdt skjult for oss.  
 
Jeg ser en advarsel fra Finanstilsynet?  
Det stemmer at det ligger en advarsel hos Finanstilsynet, men det de gjør er å påpeke at de ikke har 
tilsynskontroll. Finanstilsynet er et tilsyn for norske finansselskaper. CashFX Group er et utenlandsk 
utdanningsselskap. Finanstilsynet har ingen råderett til å gjøre noe. De er pliktige til å legge ut noe, 
og det er bakgrunnen for advarselen. De sier selv at det dere finner på nettet kun er noe de har 
måtte legge ut, at det kun er en webside.  "Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsynskontroll 
over selskapet eller har godkjent tjenestene som selskapet tilbyr".  
CFX er IKKE et investeringsselskap, men et utdanningsselskap, og faller derfor utenfor rammene til 
Finanstilsynet. 
 
Jeg finner innlegg på nettet om scam og ponzi…  
Det gjør vi også og har nok sett de fleste. Med få unntak kommer alle disse fra mennesker som ikke 
er og aldri har vært med i CFX og derfor egentlig ikke kan vite. Det finnes også ett og annet som 
kommer fra tidligere medlemmer, men skraper vi litt i lakken, så finner vi stort sett at det er en eller 
annen type for personlig hevn som ligger bak. Ingen av de negative innleggene skriver om noen form 
for anmeldelse eller granskning som involverer politiet. Hadde det vært aktuelt så kan vi være sikre 
på at det ville blitt påpekt.  
 
Hvordan er det med avgifter? 
Det er ingen avgifter koblet til medlemskapet, hverken per måned eller år. Det er gratis å registrere 
en konto.  
 
Hvordan tjener CFX penger? 
Delvis trader de selv, men det de beholder av dine penger er summen du betalte for pakken når  
kontrakten din løper ut. Så lenge du fortsetter å oppgradere så vokser din tradingkapital hos 
brokeren og CFX får vente. 
 
Hvilken avkastning kan jeg regne med?  
Det er veldig vanskelig å si noe om fremtidig avkastning, og historiske resultater garanterer ikke 
fremtidige resultater. Vi kan dog konstatere at det siste året har avkastningen ligget veldig jevnt på 
litt over 5% i uken, og vi ser ingen tegn til at det skal blir dårligere i månedene som kommer. Vi var 
selv meget skeptiske i begynnelsen og snudde og vendte på hver sten vi kunne. Erfaringsmessig hittil 
så har CFX vist seg å gi god avkastning både for de som gjør dette som en passiv investering, som er 
flertallet, og de som jobber aktivt med dette.  
 
Må vi møtes fysisk for å komme i gang?  
Nei. Det finnes mange ulike alternativer for å gi deg en ordentlig presentasjon og innføring i CFX og 
mulighet til å stille alle de spørsmål du måtte ha. Zoom benyttes som kommunikasjonskanal av de 
fleste innen CFX.. 
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Hvorfor gjør dere dette?  
Vi har alle våre egne hvorfor og årsaker til å være medlem i CFX, men en ting har vi til felles og det er 
en brennende interesse for ideen med passiv inntekt. Den progressiviteten vi ser i CashFX Group gjør 
dette til en virkelighet og ikke bare en ønskedrøm.   
Så er det også utrolig attraktivt at det ikke finnes krav til å verve flere medlemmer til konseptet, det 
gjør du helt som du vil med. Man må også forstå at CashFX Group ikke behøver flere medlemmer og 
”nye” penger inn i systemet (selv om hver nye dollar til slutt genererer større gevinst for dem), 
hovedinntekten kommer fra den eksisterende tradingen som vokser uavhengig av nye medlemmer.  
 
Har dere finansiell rådgivning?  
Nei. Ingen av dagens medlemmer i CFX tilbyr finansiell rådgivning eller lignende virksomhet. Vi deler 
rett og slett vår erfaring og opplevelse med andre nysgjerrige og interesserte personer og så er det 
helt opp til deg hva du bestemmer deg for. Vi hjelper deg derimot gjerne i gang, men det er ikke noe 
vi tar betalt for. 
Vi hjelper deg gjerne, og er du interessert eller nysgjerrig på CashFX Group, så ta kontakt med 
personen som snakket med deg om dette! Du bestemmer selv om du vil være med eller ikke! Vi 
finnes her for deg før, under og etter din avgjørelse. Med så stort (eller så lite) beløp som du vil. Jo 
flere medlemmer vi blir, jo flere fordeler blir det for oss alle.  
 

Flere svar på flere spørsmål kommer. 
Kontakt den som kontaktet deg, så får du svar på resten av spørsmålene dine. 

Lykke til. 
 
 

Vennlig hilsen 
CFX Scandinavian Lady Leaders 

 
 
 
 
 


