
   
 

Uppdatering 2022-01-24 
 

Nu gäller det, du har en vecka på dig! 
 

 
 

Nu är det 7 dagar kvar innan priset på farmarna går upp. 

Genom att säkra din farm nu så betalar du cirka 3 gånger mindre. 

Har du redan farm, bygg ut din farm för att utöka din så kallade Max Load. 

> Ju mer Max Load du har i din farm, desto mer PLCU kan du ha din farm. 

> Ju mer PLCU du har i din farm, desto mer kommer du att tjäna varje månad. 
 

Du kan addera PLCU coins till din farm senare, när du har möjlighet. 

Min egen plan är att köpa på mig så mycket max load kapacitet som möjligt 

innan månaden tar slut, sedan fyller jag på med PLCU coins längs vägen. 

Jag skaffar mig mer max load kapacitet genom att köpa farm med minter, det 

gör att min nuvarande farm expanderas. 

Ju större farm jag förfogar över, desto mer pengar tjänar jag! 

 

OM du har tänkt dig att utöka din farms max load, då är det under den veckan 

som vi alla har en fantastisk möjlighet att göra det till ett riktigt bra pris! 

 



 
 

Det är skördetid för alla som gick med december! 
 

 
 

Förra veckan var vi flera stycken som kunde skörda! 

Betalningarna rullade in helt automatiskt från våra farmar direkt till våra Ultima 

Wallets. Den här veckan kommer ännu fler av er kunna skörda. 

Stort grattis till alla er som säkrade er ULTIMA FARM redan förra månaden! 
 

För 2 månader visste jag inte ens själv att den här möjligheten existerade. 

Men sedan har det gått väldigt snabbt… 

Det riktigt häftiga med det här PLCU-projektet som vi drog igång förra månaden 

är ALLA kommer tjäna pengar här. 



Du behöver inte sälja något, inte rekommendera andra (om du inte vill). 

Det här är 100% passiva inkomster för ALLA! 

Jag och min samarbetspartner Enikö Gupta har också lagt mycket tid på att ta 

fram så mycket hjälpmedel (på svenska) som möjligt för att göra det enkelt för 

alla att komma igång. 

 

* Läs vår 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 

 

Live-webinar ikväll 19:00! 
 
 

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


 
 

Enikö befinner sig i Dubai och arbetar bland annat från företagets kontor där. 

Ikväll presenterar hon PLCU konceptet igen, på svenska och förklarar varför det 

är så viktigt att du tar vara på detta unika tillfälle som finns tillgängligt HÄR och  

NU! 

Det här din chans att skaffa dig en egen ”privat inkomstmaskin”. 

Andra som gick med förra månaden har som sagt redan börjat få sina första 

utbetalningar, allt sköts med automatik via smarta kontrakt på blockkedjan. 

Efter att du startat upp din farm så är det helt passiva inkomster efter det. 

Ni som redan är med i PLCU, bjud in gäster till kvällens webinar! 

 

Använd den här länken ikväll för att lyssna på denna presentation: 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

Vi erbjuder hjälp och support på svenska 
 

 
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 dag! 

 

Mikael Eriksson 

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


DLC Finans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


