
   
 

Uppdatering 2022-01-14 
 

Snart har det redan hunnit gå 2 veckor av det här nya året. 

PLCU projektet var något som startade upp december 2021 och vi är nu rätt 

många som har fått vår farm på plats! 

 

Tyvärr blev det lite stressigt så där i slutet av året, det var inte alla som hade 

möjlighet att säkra upp sin farm. 

Men nu har du verkligen chansen! 

Företaget bakom dessa farmar har beslutat att man behåller priserna på 

farmarna och deras max load hela januari! 

 

 
 

Priset på en farm styras av det som kallas för Max Load, det vill säga det max 

antalet PLCU som du kan sätta in i din farm. 

Men om priset på PLCU går upp, så kommer också priset på farmarna att bli 

dyrare. Men man nu alltså LÅST alla priser för dessa farmar under hela januari! 
 

Välkommen till ”the age of smart contracts”! 
 



 
 

> Ingen trading, du har en ”fast inkomst” som kommer in varje månad. 

> Ingen försäljning, ingen rekrytering. 

> Använda dina pengar hur du vill, när du vill! 

> Installera 2st appar i din Smartphone och tjäna passiva inkomster varje månad! 
 

Vi har ett rutinerat team på plats som kan hjälpa dig att komma 

igång! 
 

Vi använder oss av den allra senaste decentraliserade blockkedjetekniken för att 

bygga upp våra passiva inkomster. Det är några steg som man måste gå igenom 

för att komma igång. Men här finns också hjälp att få hela vägen! 

Det finns redan framtagna guider och videomaterial på svenska som gör det 

enkelt att komma igång.  

Det här är ett bra tillfälle för alla som läser den här uppdateringen men som 

fortfarande inte kommit igång! 

Läs detta material för att komma igång! 

 

* Läs vår nya lathund på svenska 
 

 



 

- Steg för steg att komma igång med PLCU 

Finns att ladda ner som PDF här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-2.pdf 

 

* Installationsguide på svenska för apparna 
 

 
 

Finns att ladda hem här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf 

 

Inte nog med det… 

Ikväll 19:00 kan du vara på ett svenskt live-webinar där du har chansen att ställa 

dina frågor. 
 

Skaffa dig en helt ny passiv inkomstkälla med PLCU – frågor 

och svar + uppdateringar idag på svenska! 
 

 
 

Ta vara på denna ”andra chans”, en möjlighet att börja det nya året starkt 

genom att skaffa dig en ”privat inkomstmaskin”. 

Fredagen den 14:e januari kl 19:00 håller vi ett zoom möte där Enikö Gupta går 

igenom vad som är nytt och ni kan ställa frågor. 
 

Använd denna länk: 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-2.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf


https://zoom.us/j/4363761606 

 

Vi erbjuder hjälp och support på svenska 
 

 

 

> När du söker hjälp och behöver support, tänk på att vara så tydlig som möjligt 

med vad det är du verligen behöver hjälp med.  

> Bifoga gärna bilder som visar mer kring ditt eventuella problem. 
 

 
Använd gärna vår svenska Telegram-grupp för support och hjälp. 

Här är länken dit: https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 

Där har Enikö som arbetar från Dubai kunnat hjälpa många. 

Men här kan även andra medlemmar som redan kommit igång hjälpa till och 

vägleda andra som behöver hjälp med olika frågor. 

 

 
Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/4363761606
https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0


 

 

 

 

 

 

 


