
   
 

Uppdatering 2022-01-27 
 

Nu gäller det, bara dagar kvar nu… 
 

 
 

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! 

 



 
 

 

Skördefesten fortsätter för oss som redan är med! 
 

 
 

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

Wallets. Den här veckan är de många som får in nya betalningar från sina aktiva 

farmar. Stort grattis till alla er som förra månaden köpte PLCU coins. 

Har du koll på det senaste priset…? 

 



 

 
 

En rätt god affär för alla oss som förra månaden säkrade upp PLCU till priser på 

mellan $5000 - $10 000.  

 

Detta är på gång från DLC Finans som mer hjälp för dig 

som är med PLCU 
Vi har redan arbetat fram en hel del hjälpmedel för att göra det enklare för alla 

som är intresserade av att komma igång med PLCU. 

Bland att vår lathund och installationsguiden för apparna, material på svenska! 
 

* LATHUND - 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 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf 
 

Vi har fått mycket positiv respons för det materialet som vi tagit fram kring 

PLCU. 

 
Att jag får extra månadslön stadigt in på min farm är helt enkelt otroligt. 

Jag har och är med i några investeringar på nätet, men detta tar priset. Har aldrig fått en sådan bra 

feed back som med detta. Dessutom när man är ny så är supporten otroligt välvillig och benägen att 

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


lösa problem. Jag kan verkligen rekommendera detta! 

Marianne 

 

Tydliga steg att komma igång. Med filmer och steg för steg guider. 

Enkelhet med att få förbestämd utbetalning. Jag har första betalningen runt 17 varje månad och sedan 

runt 30 varje månad. Fint med 2 utdelningar varje månad. 

Många som tror på PLCU då BTC och många krypto valutor gick ner i fredags så var PLCU oberörd i 

kursen.  

Per 

Men det är mer hjälp gång!!! 

 

1: HitBTC Guide 
 

 
 

- PLCU coin kommer snart att lanseras på HitBTC. 

Vi tar fram en guide om hur du köper PLCU med BTC på HitBTC när det dags! 

 

2: Krypto BASIC Guide 
 

 
 

Vi har upptäckt att det finns ett behov av ett material där man får en snabb och 

enkel guidning om hur man kommer igång och köper sina första kryptovalutor 



som exempelvis Bitcoin. Därför kommer vi också ta fram en sådan guide riktad 

till personer som är nybörjare inom kryptovaluta. 

För vet man hur man köper exempelvis Bitcoin på enkelt sätt, blir det också 

betydligt enklare att veta hur man använder exempelvis Coinsbit och HitBTC för 

att köpa PLCU! 

 

3: Intresserad av att visa PLCU-projektet till andra? 
 

 
 

Vi kommer även ta fram en sida på svenska som alla kan använda för att 

presentera PLCU till andra på svenska, en enkel presentationssida. 

Mer information om detta nästa vecka.  

 

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 

DLC Finans 

 

 

 

 

 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0

