
   
 

Uppdatering 2022-01-31 
 

Sista dagen! 
 

 
 

Genom att säkra din farm IDAG så betalar du cirka 4 gånger mindre än nästa 
månad. 
 
Priset på farmarna styrs av kursen PLCU coin. 
Nuvarande pris? 

 
 
De priser som just nu gäller för farmarna bygger på kursen för en PLCU på 
$5000. Grattis till alla er som agerade snabbt och säkrade sina PLCU för $5000-
10 000. Fin värdeökning under den här perioden. 
 
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. 
Idag 2022-01-31 är inte bara sista dagen på den här månaden, det är också sista 
dagen för att säkra en farm till reducerat pris. 
 
Vänta INTE till sista minuterna! 



Lämna inte allt till sista minuten då sidorna kan bli tröga av belastning av alla 
som är inne köper. Så var det även igår, på en söndag omsatte företaget 5 
miljoner € vilket normalt ligger på €150 000 på en söndag.  
Idag förväntas det komma in ännu mer! 
 

De här uppdateringarna om PLCU kommer från februari enbart skickas ut till dig 
som är aktiv inom PLCU genom att du äger en Ultima Farm. 
 

Webinar ikväll 19:00 på svenska! 
 

 
 

Enikö befinner sig i Dubai och arbetar bland annat från företagets kontor där. 
Ikväll presenterar PLCU på svenska. 
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 
 

Intresserad av att arbeta ”aktivt” med PLCU och visa 
andra denna unika inkomstmöjlighet? 
 

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! 

https://zoom.us/j/4363761606


 

* 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 
och den hjälp vi har kunnat erbjuda. 
 
Den 21/12 2021 köpte jag 1 PLCU och en medium farm. Fick väldigt bra hjälp från den svenska 
gruppen på telegram. Fick svar på alla mina frågor. Tack Enikö!  
Dessa coins satte igång och arbeta för mig dygnet runt. Vilket har varit en dröm och ett mål för mig!! 
Den 25 januari fick jag min först utbetalning. Wow säger jag. En extra månads lön helt passivt. Med 
dessa coins köpte jag nya farmar som kommer jobba för mig. Tack Micke för hjälpen! 
Detta är inget att tveka på. Bara att hoppa på. Tydliga steg och guider att komma igång.  
Dessutom får ni en fantastisk support på Telegram. 
Henrik 
 

Men det är mer hjälp gång! 
 

 
 

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 det när vi vet hur erbjudandet gällande PLCU kommer att 

se ut från och med februari och framåt. 

 

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. 

 

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://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0


Trevlig Vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 

 

 

 

 


