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Előzmények 
A cég első robotja az AutoTradeGold (ATG), mely 2020 március 

óta tökéletesen működik. Aki benne van az ATG-ben, annak nem 

kell új accountot készítenie, mert a már meglévő ATG fiókját tudja 

használni az ATC-hez is. 

Az ATG és ATC közötti különbség, hogy az ATG a Forex piacon 

XAUUSD, tehát arannyal kereskedik a hét 5 munkanapján, míg az 

ATC a kripto piacon több párral is (BTC, ETH, XRP, BNB, stb) 

kereskedik a hét 7 napján. 

 

ATC – Információk 

❓ 1 Újra kell regisztrálnom a PantheraTrade-re, ha már 

használom az ATG-t? 

✅ Nem, nem kell másik fiókot regisztrálnod, ha már ATG tag vagy. 

 

❓ 2 Az ATC elérhető ugyanabból a backoffice brókerből? 

✅ Igen, az ATC ugyanabból a Pantheratrade bróker irodádból 

érhető el, mint az ATG 

 

❓ 3 Az ATC különböző kereskedési számlát fog használni? 

✅ Igen, az ATC-hez szükséges egy másik MT4-es kereskedési 

számla. 

 

❓ 4 Az ATG licence-ével tudom használni az ATC rendszert is? 

✅ Nem. Külön licencet kell vásárolni hozzá. 5 licencszint áll 

rendelkezésre a maximális kereskedési kapacitásod 

függvényében. A licenceket itt is csak egyszer kellmegvásárolni. 

https://www.ateuzleted.hu/autotrade-gold/


 

 

 

❓ 5 Hol vehetjük meg a licence-t? 

✅ A Pansaka weboldala új ATC licenceket kínál: "The Ultimate 

Package" a neve. 

 

❓ 6 Átutalhatok pénzt az aktív (ATG) kereskedési számlámról? 

✅ Nem, nem lehetséges a belső transzfer 2 termék (ATG és ATC) 

között. Tehát teljesen új befektetés szükséges hozzá, illetve ha az 

ATG számládról kiutalsz összeget a walletedbe (Binance, Coinbase 

stb), utána visszautalhatod a PantheraTrade ATC számládra. 

 

❓ 7 Mikor indult az ATC? 

✅ Az ATC 2021. december 3.án indult, de december 13-tól vált 

elérhetővé mindenki számára. 

 

 

https://pansaka.co.id/?r=10076645


 

❓ 8 Mennyi a minimális befektetés, amivel elkezdhető? 

✅ $1000-tól lehet befektetési számlát indítani (+ a licence díj) 

 

❓ 9 Mivel kereskedik az ATC? 

✅ Az ATC elsősorban a BTCUSD-ben kereskedni, de további 

coinokkat használ, mint az ETHUSD, BNBUSDT, XRPUSD, stb. 

 

❓ 10 Naponta hány kereskedés történik 

✅ Nincs limit, napi akár 10-20 kereskedés is lehet, de egy időben 

csak egy kereskedés fut. 

 

❓ 11 Mennyi a várható napi hozam? 

✅ Cél a napi 1%. 

 

❓ 12 Mennyi a napi veszteségi limit? 

✅ Napi maximum 3% a veszteségi határ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TELJES REGISZTRÁCIÓ ÉS 

BEFEKTETÉS MENETE 
1. Lépés (ATG tagoknak nem kell) 

Ha még nincs ATG accountod akkor készíts egy regisztrációt 

a PantheraTrade oldalon az alábbi linkre kattintva: 
>> Regisztrációs link a céghez << 

 

Látogass el a honlapomra az ATG leírásához és kövesd a 

regisztráció lépéseit az alábbi fejezettől indulva  

egészen a honlapon található 3. LÉPÉS Kereskedési számla 

megnyitása a PantheraTrade-en részig! 

 

2. Lépés (mindenkinek) 

Készíts egy ATC Kereskedési számlát. 

A PantheraTrade-n belül lépj a Trading Account ---> Open 

Live Account menübe és készíts egy újabb számlát az ATC-

hez az alábbi beállításokkal. 

https://pantheratrade.live/register/?r=IB10450968
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3. Lépés Lépés (ATG tagoknak nem kell) 

Ha még nincs ATG accountod akkor készíts egy regisztrációt 

a Pansaka oldalon az alábbi linkre kattintva: 
>> Regisztrációs link a céghez << 

 

Látogass el a honlapomra az ATG leírásához és kövesd a 

regisztráció lépéseit az alábbi fejezettől indulva (a honlapon 

a 4.lépés)  

 

 

Ha kész a regisztráció vásárold meg a számodra megfelelő 

licencet (Mindenki) 

A Pansaka-n belül lépj a Special Program ---> Buy Special 

Product menübe és vásárold meg a számodra szimpatikus 

csomagot. A honlapomon az 5.lépés mutatja be a folyamatot, de 

ATC esetén az alábbi csomagok közül válassz! 
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A licence megvásárlása után fogsz kapni egy Voucher kódot, 

ahogy az ATG esetében is kaptál, ha már van ATG számlád. 

 

 

 

 

 

 

 

Az ATC esetében is össze kell kötni a fiókod, csak az alábbi 

linket használva: https://atcbot.io/ 

Lépj be a pantheratrade adataiddal, válaszd a Crypto számlád 

és add meg a Voucher ID-d és Code-od, amit a licence 

vásárláshoz kaptál. (Honlapomon a 6.lépés ATG mintája segít, 

de itt a kripto számlád válaszd ki ne a Gold-ot) 

 

 

Ezután nem maradt más hátra, mint a befektetni kívánt 

összeget beutalni. Ez teljesen megegyezik az ATG utalással, csak 

ne a Gold számlánkat válasszuk ki, hanem a Crypto számlánkat 

és arra utaljunk. Kövesd a honlapomon a 7.lépéstől a 

https://atcbot.io/


 

folyamatot. Mindössze annyi módosítással, hogy a Select 

Account: Crypto legyen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyenleg feltötlés után már csak az MT4-hez kell hozzáadni a 

számlánkat, mely szintén ugyanúgy történik, ahogy az ATG 

esetében is, csak az Account Type (Account Típus): Crypto 

 

 

 

Kérem, köves discordon a projekttel kapcsolatos legfrissebb 

hírekért! Discord: https://discord.gg/nRHMjVhzDz 

https://discord.gg/nRHMjVhzDz

