
   
 

Uppdatering 2022-02-02 
 

Vi har fått några EXTRA dagar… 
 

Ni som var med på vårt svenska webinar i måndags vet redan om att 
erbjudandet att köpa PLCU Ultima Farm till det ”gamla” priset gäller några dagar 
till. Företaget har bestämt att man den 6:e i varje ny månad kommer justera 
priserna för farmarna. 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. 
 

Genom att säkra din farm IDAG så betalar du cirka 4 gånger mindre än nästa 
månad. Detta erbjudande gäller nu alltså fram till den 6:e februari! 
 

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. 
 

Ni som får denna uppdatering och som INTE kommit igång alls ännu har nu alltså 
ett gyllene tillfälle att göra det till extra förmånliga villkor. 
 

This  
 



 
 

Jag har under alla mina år som jag arbetat med den här typen av projekt aldrig 
varit med om en sådan positiv respons och snabb utveckling.  
Allt har gått väldigt snabbt! 
Det är klart att jag hade mina funderingar när jag och Enikö bestämde oss för att 
köra ett första svenska webinar den 14:e december 2021. 
Känslan var att tajmingen inte var optimal , 10 dagar kvar till julafton. 
Men sedan vi drog igång det här då i mitten av december så har det varit full 
fart, minst sagt! 
Det spelar ingen roll vilken dag det är på året om man har något RIKTIGT 
INTRESSANT att visa och berätta om! 
 
Trots att det bara gått 1.5 månad sedan vi drog igång det här projektet i Sverige 
så är vi redan nu ett helt gäng som blivit ”farmare” och som dessutom fått ut 
våra första utbetalningar under förra månaden. 
Smarta kontrakt ser till att du får betalt samma tid, samma dag – varje månad! 
Pengarna betalas ut automatiskt och direkt ut till din Ultima Wallet. 
Det här är passiva inkomster på riktigt! 
Du gör sedan som du vill med din utbetalning, det är dina pengar! 
 

I den här videon (engelska) visar Enikö hur hon förra månaden tjänade $40 000 
helt passivt (370 000 svenska kronor) på sin farm och hur använder sitt PLC-kort 
(MasterCard) för bland lite shopping på stan (Dubai) . 
 
Se Enikös video här: 
https://youtu.be/yOBEBo8wI30 

 
Så här kommer du igång! 
 

Vi har redan arbetat fram en hel del hjälpmedel för att göra det enklare för alla 

https://youtu.be/yOBEBo8wI30


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 

 

Viktigt – alla som är med i detta projekt bör vara med 

i vår svenska Telegramgrupp! 
Här får du snabbt tillgång till uppdateringar men även hjälp och support. 
 

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

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

 
Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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