Vanliga Frågor & Svar
OM eXeR
F: Vilka är eXeR’s huvudområden?
S: Mining, Investeringar, Utbildning och Nätverkande.
F: Var hittar jag information om eXeR, dess innehåll och produkter?
S: På www.exervipclub.com. Registrera dig (eller logga in om du redan har ett konto) och
surfa runt på sidan. För att se en presentation gå till ’Download’ och välj det
presentationsmaterial du vill se. Om du är intresserad av investeringsmöjligheter gå då till
’Investor’ i menyn för mer information.
F: Vad kostar det att bli registrera sig?
S: Det är gratis, vid registrering blir man en sk ’Basic Member’.
F: Vad har man för privilegier som en ’Basic Member’?
S: Du kan ’mina’ gratis och sprida till andra som också kan börja mina gratis och därigenom
få BitCoin (BTC) som du kan använda på online spel eller sälja för att få ut din lokala valuta.
En Basic Member blir också automatiskt en ’Pending Networker’.
F: Om man vill få en inkomst, vad behöver jag göra då?
S: Du behöver uppgradera till en Diamant medlem (en engångsinvestering på 499€)l
F: Vad är en Diamant medlem?
S: Det är en Basic medlem som har uppgraderat med intentionen att nätverka för att få en
inkomst på sina aktiviteter och även på aktiviteterna som sker i hans/hennes nätverk.
F: Vad är en ’Pending Networker’?
S: En Basic medlem som registrerar nya Diamant medlemmar i eXeR. Efter 7 Diamant
medlemmar så blir man själv en Diamant medlem och får provision på den 7:e registrerade
Diamant medlemmen.
F: Kan man få hjälp med att presentera eXeR?
S: Ja, i vissa områden hålls det presentationer regelbundet. I andra sätts det upp webinar.
Sök också på hemsidan så hittar du relevant presentationsmaterial under ’downloads’, eller
titta på våra videos som ger en bra översikt. Kontakta oss på info@exervipclub.com om du
behöver guidning.
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PROVISION
F: Hur kan jag få en inkomst genom eXeR?
S: Se en detaljerad beskrivning av kompensationsplanen i eXeR’s regler och villkor på
hemsidan www.exervipclub.com eller få en översikt i eXeR presentationen som du hittar
under ’downloads’ på hemsidan.
F: Om jag gör aktiviteter som kvalificerar till provision, hur betalas den ut?
S: Alla utbetalningar sker i BTC.
F: Hur registrerar jag min BTC adress så att jag kan ta emot min provision?
S: Gå in i din E-plånbok och kopiera din BTC adress. Gå sen in på www.exervipclub.com,
klicka på ’Bitcoin Account’ och klistra in din BTC adress. Allt klart!
F: Vad kan man göra med intjänade BTC?
S: BTC kan säljas, antingen via att man säljer och överför till sitt bankkonto (inställningar för
detta görs i din E-plånbok) eller så kopplar du ett debit card (visa eller master card) till din Eplånbok och överför dina BTC till kortet (inställningar för detta görs i din E-plånbok) och sen
kan du använda kortet som betalningsmedel eller ta ut på bankomat. Du kan också använda
dina BTC och investera i Viridi Coins, spela online spel etc. Om du vill låta dina BTC stå kvar
som en investering så låter du dem bara vara i din E-plånbok och säljer dem när kursen är
högre än när du köpte eller fick dem.
F: Behöver jag betala skatt på mitt innehav av BTC?
S: Reglerna varierar från land till land, men i generella term så behöver du inte rapportera
och betala skatt förrän du har sålt dina BTC. eXeR har inga skyldigheter att rapportera
provisioner eller bonus till myndigheter där du är invånare. Därför är det varje persons
ansvar att rapportera sina inkomster och relevanta skatter, till relevant myndighet enligt
regler och lagar i det land där denne är invånare.
E-PLÅNBÖCKER
F: Vad är en E-plånbok?
S: En E-plånbok är en elektronisk plånbok som kan användas för olika saker såsom följa
kurser av digitala valutor, överföra, köpa och sälja digital valuta (som tex BTC och Ethereum).
Beroende på den digitala valutan så accepterar vissa företag och individer den som
betalningsmedel för köpta varor och tjänster, den mest frekvent använda valutan för detta
är BTC.
F: Behöver jag ha en E-wallet som medlem i eXeR bitlotto?
S: Ja. Eftersom all provision betalas ut i BTC, så krävs det att man har en E-plånbok.
Dessutom betalar man investeringar, online spel, utbildning etc med BTC.
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F: Är det lätt att starta och använda en E-plånbok?
S: Det finns många olika E-plånböcker, men de fungerar alla på liknande sätt. När du valt
vilken/vilka du vill använda så registrerar så är det lätt att uppdatera sin personliga
information, verifiera sin identitet, sätta upp betalningsmetoder etc och efter det starta
använda sin E-plånbok. Detta kan göras via en smart telefon, surfplatta eller dator.
F: Varför måste jag verifiera min identitet när jag startar en E-plånbok?
S: Eftersom en E-plånbok är ungefär som ett digitalt bankkonto, som man använder för att ta
emot, köpa, sälja och ta ut innehav ifrån, så är det viktigt att du som innehavare kan verifiera
att ’du är du’. En E-plånbok ska, precis som en vanlig plånbok eller ett kreditkort, behandlas
som en värdehandling och därmed förebygga att transaktioner görs av människor som inte
har rätt att göra det. För att se till att ditt innehav är säkert, så finns det flera
säkerhetsåtgärder som man behöver ta och att verifiera din identitet är en av dem.
F: Vilken E-wallet ska man välja & kan man ha fler än 1?
S: eXeR använder Coinbase. Ja man kan ha fler än 1, det finns flera bra på marknaden.
F: Varför har ni valt Coinbase?
S: Coinbase är en av de stora och etablerade, den är enkel att använda och de håller ens
innehav försäkrat.
F: Kan man få hjälp att sätta upp sitt konto i Coinbase?
S: Ja, gå in på hemsidan www.exervipclub.com, klicka på ’downloads’ så hittar du
instruktioner om hur man gör.
F: Hur beställer jag och kopplar ett debit kort till min E-plånbok?
S: Det finns flera olika E-plånböcker som har denna service. Några exempel är Coinpay,
Blockchain, Coinsbank och Cryptopay. Registrera ett konto med den/de du vill och beställ ett
kort.
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BitCoin (BTC) och Mining (nedan svar är universella för andra valutor (än BTC) också)
F: Vad är BTC?
S: Det finns tre svar på denna fråga, det största är det mest generella, det tredje är det mest
specifika.
1) BTC är en virtuell valuta, dvs en valuta som inte ges ut av en stat eller en riksbank.
Denna beskrivning har blivit den mest använda och är den som ofta nämns i media.
2) BTC är en finansiell infrastruktur som möjliggör direktkommunikation mellan två för
varandra okända personer. A kan skicka värde till B utan att en tredje part ska
facilitera eller godkänna transaktionen. Denna tredje part är istället utspridd på alla
de datorer som dedicerar kraft till nätverket.
3) Bitcoin är den digitala enhet som skapar monetär drivkraft till blockkedjan. Om
blockkedjan kan liknas vid en motor så är BTC dess bränsle. Motorn fungerar endast
så länge bränslet tillförs (dvs. att det görs transaktioner).
F: Vad är blockkedjan?
S: Motorn i bitcoinprotokollet. Det är blockkedjan som är det öppna bokföringssystem som
möjliggör att värde kan skickas. Transaktionerna paketeras i block som läggs till på den
ständigt växande blockkedjan, öppet för alla att granska.
F: Vad är utvinning/mining?
S: Istället för att vara beroende av en enskild aktör så bygger BTC på en decentraliserad
struktur där mängder med datorer bekräftar riktigheten i de transaktioner som görs. Som
lön erhålls nyproducerade BTC och utvinnarna kan därmed ses som revisorer för hela
systemet.
F: Vad är en privat nyckel?
S: Med den privata nyckeln kan man skicka BTC till andra adresser. Denna ska inte visas för
andra.
F: Vad är publik nyckel?
S: Med den publika nyckeln kan man göra insättningar och se hur mycket BTC som man har.
Denna kan delges andra.
F: Hur kan jag bäst förklara BTC för andra?
S: Börja med att säga att själva ordet Bitcoin egentligen är missvisande eftersom det för
tankarna till ett fysiskt mynt. Beskriv därefter BTC som ett molnbaserat bokföringssystem
öppet för hela världen. Här kan ägarskap och tillit struktureras helt gratis, friktionsfritt och
omedelbart. Din fysiska plats spelar ingen roll och ingen är gynnad eller förfördelad.
Samspelet mellan den privata och publika nyckeln kan bäst förstås via ett t-konto där debet
utgörs av den publika nyckeln och kredit av den privata nyckeln.
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F: Vem bestämmer över BTC?
S: Makten över nätverket har de som ägnar sig åt utvinning. Utöver detta finns Bitcoin
Foundation, en ideell organisation som värnar om utvecklingen för protokollet.
F: Varför är BTC värt något?
S: Bitcoin har sitt intrinsic value i egenskap av att vara en huvudbok som alla kan använda – i
likhet med hur guld först antog ett värde. Äger man 1 BTC så äger man 1/21.000.000 av hela
huvudboken.
F: Varför är något värt någonting?
S: Därför att en tillräckligt stor mängd individer anser det.
F: Varför är vissa kända ekonomer skeptiska till BTC?
S: Därför att de inte gör en fullständig analys. BTC är inte bara en valuta utan en ny finansiell
plattform som medför direktkommunikation mellan de aktörer som använder det. Världen
har aldrig tidigare sett något liknande.
F: Hur köper man BTC?
S: Gå in på en utav de stora börserna (exempelvis coinbase.com eller bitstamp.net), skapa en
användare och lägg en köporder. Inte svårare än så.
F: Är BTC lagligt eller olagligt?
S: De flesta länder är positiva till BTC. De som är skeptiska är länder som har ett
demokratiskt underskott och en tradition av förbud även i andra sammanhang.
F: Är BTC tillförlitligt?
S: Det är världens starkaste datornätverk som hittills inte har gått att hacka.
F: Är BTC pengar?
S: BTC kan användas som pengar, men det är mer än så. Det är en infrastruktur som
möjliggör förflyttning av värde.
F: Vad är fiatpengar?
S: Pengar som inte är förankrade i ett underliggande värde. Även kallat pappersmyntfot.
F: Hur skapas pengar?
S: Dels via våra riksbanker och dels via fractional reserve banking där banker genom
utfärdande av nya lån ökar mängden pengar i systemet.
F: Vad är BitCoins utmaningar?
S: Volatilitet (stora kursändringar på kort sikt), möter ej kriterierna för definition av pengar),
blockstorleken (för små block för framtidens behov) och 51% attack (ifall en utvinnare
erhåller mer än 50% makt över nätverkets totala styrka kan denne potentiellt sätt godkänna
oriktiga transaktioner.
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F: Kommer BTC att konkurrera ut banker?
S: BTC och blockkedjan utgör ett helt nytt tänkande inom finans som är transparent,
friktionsfritt och kostnadsfritt, dvs raka motsatsen mot det finansiella system vi har idag.
Blockkedjan och BTC är här för att stanna, till vilken grad får framtiden utvisa.
F: Är BTC anonymt?
S: BTC är pseudoanonymt vilket innebär att alla transaktioner som görs är öppna för alla att
granska, vilket ger en övervakningsmöjlighet som vida överstiger dagens. Skillnaden är att
dessa transaktioner inte är kopplade till någon person.
F: Vad är IOU?
S: Det som hela vårt globala finansiella system har, dvs tomma skuldsedlar. Detta kan
upprätthållas så länge som en bankrusning inte sker.
F: Vem startade BTC?
S: En person, eller en grupp av personer, som kallar sig Satoshi Nakamoto.
F: Vad är Fintech?
S: Samlingsbegrepp på det område som är en blandning av finans och mjukvaruteknologi.
F: Vad är Ripple?
S: Ett annat decentraliserat protokoll som används för överföring av värde. Ripple baseras ej
på BTC utan är ett protokoll som kan överföra både virtuella och fiatvalutor.
F: Vad är Ethereum?
S: En plattform som möjliggör decentraliserad kommunikation för mer än bara valutor och
pengar.
F: Vad krävs för att man ska kunna delta i eXeR affiliate mining?
S: Du behöver en PC stationär eller bärbar dator, en modern dator med standardkapacitet
räcker, med minimum Windows 7. Ju bättre grafikkort (tex RX480) desto mer effektivt
kommer datorn att mina. Naturligtvis krävs en internetuppkoppling och slutligen mjukvaran
som fås av eXeR.
F: Hur många minings kan man starta per dator?
S: 1 mining per dator.
F: Vad händer om datorn går sönder och därmed stoppar miningen?
S: eXeR support hjälper till att flytta programmet till en annan dator.
F: Vad händer med miningen om det blir strömavbrott?
S: Den stoppas och startas upp igen när datorn åter är uppkopplad.
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F: Kan jag använda en padda eller en telefon för att mina?
S: Inte med eXeR mining. Generellt så kan en surfplatta fungera, men programmet är skrivet
för datorer. Telefoner är mycket svåra att använda för mining, det skulle kräva mycket bra
telefoner som konstant är uppkopplade till internet.
F: Hur kan jag tjäna pengar på att mina?
S: Mina med din dator så tjänar du lite pengar. Mina med ett nätverk så tjänar du mycket
mer, detta eftersom du får betalt för miningen, 5 led ner, i ditt nätverk.
F: Hur kan jag sprida miningen till andra?
S: Som en minare hos eXeR så får du en unik länk som du kan skicka till vänner och bekanta.
De, precis som du, behöver bara ladda ner mjukvaran och starta mina.
F: Är det svårt att mina?
S: Nej, du startar bara miningen, sen är det datorn som gör jobbet.
F: Hur får jag betalt för miningen?
S: Betalning sker i BTC. Mining sker i myntpooler, det bästa myntet som kan minas, vid varje
given tidpunkt, minas. Som en användare märker du ingen skillnad eftersom betalning sker i
BTC.
INVESTERINGAR
F: Vilka investeringar kan man göra med eXeR?
S: Främst är det köp av Viridi mynt, som är sk proof of stake mynt med sitt värde i medicinsk
marijuana, odlat och sålt i Schweiz. Observera att endast Diamant medlemmar kan investera
i Viridi mynten innan de släpps på marknaden (såsom coinmarketcap.com).
F: Hur mycket tjänar jag på investeringar i Viridi mynt?
S: Garanterat 3 gånger investerat kapital, under löptiden på 36 månader. Första
utbetalningen görs i juli 2018. Detta inkluderar inte en eventuell kursuppgång.
F: Hur många Viridi mynt är till salu?
S: 45 miljoner mynt
F: Vad är det initiala värdet (och köpvärdet) på Viridi mynten?
S: 0,1 €
F: Kan jag sälja mina Viridi mynt?
S: Ja, första möjligheten till försäljning är i juli 2018. Om mynten säljs innan utbetalning av
utdelningen, under löptiden på 36 månader, så betalas utdelningen till den nya ägaren av
mynten.
F: Var kan jag köpa Viridi mynten och läsa mer om det?
S: Gå in på hemsidan www.exervipclub.com och klicka på ‘Investor’ i menyn.
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F: Kan jag sälja Viridi mynt och ifall jag gör det tjänar jag något på det?
S: Ja, du kan sälja om du är Diamant medlem. Provision betalas för 3 led i ditt nätverk med
25, 10 och 5 % från den 1:e till den 3:e nivån.
CRYPTO SCHOOL UTBILDNING
F: Vad handlar utbildningen om?
S: Lär dig om krypto/digital valuta, valutamarknaden, mining, praktisk kunskap om E-plånbok
konton, vad är tillförlitligt och vad är bluff och mycket mer.
F: Vilken typ av utbildningspaket finns det?
S: Online, med examen och 1 års abonnemang till crypto school utbildningsplattformen (99€)
eller en endags klassrumsutbildning, inklusive en bok och 1 års abonnemang till crypto
school utbildningsplattformen (250€).
F: Kan jag sälja utbildningar och isåfall tjänar jag något på det?
S: Ja, du kan sälja om du är Diamant medlem. Provision betalas för 3 led i ditt nätverk med
40, 15 och 5 % från den 1:e till den 3:e nivån.
F: Var kan jag läsa mer om crypto school utbildningen?
S: Gå in på hemsidan www.exervipclub.com och klicka på eXeR crypto school.
NÄTVERKA
F: Vad betyder nätverkande?
S: Uppgradera till Diamant medlem och avnjut alla fördelar inklusive provision på att du
registrerar nya Diamant medlemmar samt att du får tilldelat dig ‘gratiskunder’.
F: Vad är en gratiskund?
S: Människor som registrerar sig i eXeR utan kontakt med en existerande medlem, genom att
de registrerar sig på ‘sign-up’ på hemsidan. Gratiskunder fördelas rättvist till alla existerande
Diamant medlemmarna. Provision betalas för gratiskunder på samma sätt som vilken annan
person som man har i sitt nätverk.
F: Vad får jag om jag har ett Diamant medlemskap?
S: Du får provision på alla dina aktiviteter samt alla aktiviteter som sker i ditt nätverka. Du får
betalt för aktiviteter i 3 led i ditt nätverk (förutom för mining där du får betalt för 5 nivåer).
F: Vad kostar ett medlemskap och vilka villkor gäller?
S: Man betalar en engångsinvestering på 499€. Det finns inga återkommande avgifter, inga
krav på köp, inga återkvalificeringar, omedelbar utbetalning av provision (max 1 dag),
utbetalning sker i BTC och positionen med förmåner ärvs vid dödsfall. Mer information hittar
du i regler och villkor på hemsidan www.exervipclub.com.
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ANNAT
F: Har ni andra produkter förutom mining, investeringar, utbildningar och nätverkande?
S: Ja, såsom eXeR VIP Club rabatter, online spel etc. Du hittar mer information på hemsidan
www.exervipclub.com.
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