1

Jak získat 30 USD absolutně zdarma je
v 5.kroku tohoto manuálu.
Začněte registrací do RoboForexu
1. krok

Kliknout na odkaz: https://my.roboforex.com/cz/?a=kdwm
Kliknout na Otevřít účet

2. krok

Vyplnit email, jméno, příjmení, mobilní telefon, partnerský kód - bez diakritiky
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Odškrtnout všechny políčka.
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3. krok
Založení obchodního účtu - Vyplnit podle instrukcí níže.

Dole vyplníte své město, adresu, PSČ - bez diakritiky

4. krok
Ověřit totožnost na vašem účtu. Bude to chtít po vás občanský průkaz.
Vyplníte veškeré políčka a do přílohy dáte přední i zadní stranu.
Ověření adresy bydliště. Buď dáte např. Řidičský průkaz nebo výpis z
bankovního účtu. Je to na vás, co si vyberete za dokument

5. krok
Vložení peněz na obchodní účet (ProCent, Pro) pomocí JEDNODUCHÉHO
VKLADU - minimálně 10 USD.
Pokud dáváte malé vklady doporučuji mít ProCent účet

Samozřejmě výše vkladu je čistě ve vašem uvážení.
Telegram pro signály, které budete zadávat za 0.01 lotu na 100 USD
do Metatraderu 4 ( MT4)
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Investujte jen finance, které Vám nebudou scházet
při Vašem standartním stylu života. Odpovědnost je
jen ve Vašich rukou.
Vždy dělejte jen jednoduchý vklad peněz bez BONUSU,
Jediný využitelný bonus je Úvítací bonus 30 USD zde
pod odkazem
https://my.roboforex.com/cz/profile/wb-requirementsverification/

Pokud by Vás zajímalo kopírování obchodů přímo bez
nutnosti hlídat kdy jaký signál příjde, tak se za
propojení platí servisní poplatek: 250 USD
jednorázově a následně 50% z čistého zisku na
vydělaném kapitálu, při odvádění každou sobotu
automaticky z MT4 účtu.
Investované peníze máte vždy na svém účtu u
Roboforexu a nikdy je neposíláte traderovi pokud na
ně nemá systémem COPYFX nárok podle dohodnuté
podmínky 50% z čistého zisku.
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Instalace Aplikace na mobilní telefon s IOS:
1) Stáhněte si do telefonu aplikaci Metatrader 4

2) Klikněte v aplikaci NASTAVENÍ – Nový účet

3) Přihlásit se ke stávajícímu účtu – Server ROBOFOREX – „Váš
server“

Pokud ho nebudete mít v nabídce, napište název do vyhledávání.
4) Zadáte číslo Vašeho účtu a heslo, které jste dostali do mailu při
zakládání účtu.
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Vyberete si zda chcete uložit heslo a dáte PŘIHLÁSIT.

Instalace Aplikace na mobilní telefon s ANDROID:
1) Stáhněte si do telefonu aplikaci Metatrader 4

2) Klikněte v aplikaci NASTAVENÍ – Spravovat účty

3) Kliknu na PLUS

4) Přihlásit se ke stávajícímu účtu – Server ROBOFOREX –„Váš server“
5) Server vidíte po založení a nebo také v emailu od Roboforexu
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Pokud ho nebudete mít v nabídce, napište název do vyhledávání.
6) Zadáte číslo Vašeho účtu a heslo, které jste dostali do mailu při
zakládání účtu.

Vyberete si zda chcete uložit heslo a dáte PŘIHLÁSIT.
To je vše máte spárovanou aplikaci s Vaším Obchodním účtem.

Affiliate program
Jestli máte zájem přivydělat si na doporučení strategie dalším zájemcům a
získat další $ navíc, tak můžete pomocí vašeho odkazu, který si vygenerujete
pod Strategií kterou jste dali Odebírat obchodníka.
Z takového doporučení máte 25% z čistého zisku obchodníka, jelikož já Obchodník na
strategii se s Vámi dělím o 50% své odměny od investora a 50% své odměny si nechávám.
Investor má svých 50% čistého zisku stále pro sebe bez rozdílu jestli ho někdo doporučil
nebo byl na přímo.

Odkaz posíláte teprve až po tom co investor udělal vše z tohoto manuálu krok
za krokem. Tedy registroval se, verifikoval se, vložil vklad.
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