
   
 

Uppdatering 2022-03-07 
 

Den här uppdateringen går ut till dig som är med i PLCU men också till dig som 

under den senaste tiden visat intresse för att gå med. 

Det är många som visat intresse för PLCU den senaste tiden och som nu vill 

komma igång med de här fantastiska apparna som genererar passiva inkomster. 

Försöker få fram så mycket material som det bara går för att göra det så enkelt 

för alla att komma igång och hantera dessa appar osv. 

 

Missa inte dagens webinar på svenska 19:00 
 

 
 

Ikväll kör vi en presentation på svenska gällande detta fantastiska koncept som 

heter PLCU! 

Passa på att bjuda in andra som du känner! 

 

Var med ikväll, 19:00: 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

 

https://zoom.us/j/4363761606


Skaffa dig en sexsiffrig passiv månadsinkomst med 

hjälp av PLCU och 2st appar! 
 

 
 

Plötsligt händer det… 
 

Ja, det är ju så de säger i en vårt lands mest kända reklambudskap från Svenska 

spel som säljer in Triss. 

Men du som testat att skrapa några Trisslotter genom åren vet ju att det inte 

stämmer så bra med verkligheten . 
 

Men inom PLCU händer det verkligen, flera gånger varje månad dessutom för 

den som vill. 

Det här är en inkomstmöjlighet där alla har en god chans att tjäna pengar varje 

månad. Du behöver inte rekrytera andra, du behöver inte sälja något och det är 

inget som behöver marknadsföras.  

Vi har också en svensk Telegram-grupp som växt från noll till 115 personer på 3 

månader, där finns det också massor med hjälp och support att tillgå där alla 

som är med kan hjälpa varandra. 

Några andra kommentarer från de som redan är med i detta projekt! 
 
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 



lösa problem. Jag kan verkligen rekommendera detta! 

Marianne 

 
Bra avkastning genom farming! 
Otrolig support genom andra medlemmar i communityn. Man behöver inte oroa sig hur man skall 
göra för att starta upp det hela för det finns flertalet bra filmer samt beskrivningar. Automatiserade 
utbetalningar vid blockchain som gör det enkelt och säkert. Framtidens modell gällande investeringar. 
Fick min första utbetalning 18:e Jan kl 18:55, ½ PLCU värd $7214! 
Hannu 

 
Hannu nämner i sin text att han fått ½ PLCU värd $7212, det var i januari. 
Det trevliga är att Hannu har fått ”löneförhöjning” sedan dess, men utan någon 
som helst löneförhandling. 
Han får fortfarande ½ PLCU ,samma tid varje månad.  
Men nu får han $13726 istället! 
En rätt hyfsad ”löneförhöjning” skulle jag vilja säga . 
Det beror ju givetvis på PLCU-kursen har gått upp sedan januari, rejält 
dessutom! 
Även USD-kursen har ju stigit senaste tiden, så dessa $13726 är idag värt hela 
136 000 svenska kronor per månad! 
Inte illa, speciellt då det handlar om en 100% passiv inkomst. 
 

Men Hannu är idag långt ifrån ensam bland våra medlemmar att tjäna sexsiffriga 
passiva inkomster varje månad och vi kommer dessutom bli allt fler med tiden. 
Sanningen är att jag aldrig tidigare varit med om något liknande, att så här 
många (medlemmar i DLC Finans) redan kommit upp på sexsiffriga belopp varje 
månad. Det här slår alla tidigare rekord! 
 

Men det finns även andra sätt inom PLCU att utöka dina nuvarande 
månadsinkomster… 
 

Aktiva inkomster inom PLCU 
 



 
 

Visa andra hur du själv använder dig av två olika appar för att helt passivt tjäna 
pengar varje månad. Det är inte svårt att väcka ett intresse och nyfikenhet för 
det här projektet. Sedan i nästa led bjuder du in dem till våra webinar som vi 
håller frekvent. 
Följ upp och hjälp dem som du bjudit in att komma igång. 
Det behöver vara så svårt eller komplicerat. 
 

PLCU erbjuder en mycket attraktiv kompensationsplan för alla som även vill 
jobba aktivt med att visa PLCU till andra. 
Dessutom är det en väldigt enkel kompensationsplan att förstå vilket jag 
uppskattar! 
Vissa företag tar fram så avancerade kompensationsplaner att ingen människa 
kan förstå hur det funkar.  
Men inte PLCU, här är det enkelt med generösa bonusar! 
 

 
 
Du har 20% i provision i första ledet på alla farmar som säljs via dig. 
Andra ledet är det 7% osv.  
Det fina med PLCU är också att du får din provision DIREKT. 
Ingen väntade i 1-2 månader på att din provision ska finnas tillgänglig. 
Du kan ta ut dina provisioner direkt och ha dina pengar på kontot direkt! 
 
Sedan om du är i med i vår Telegram-grupp så har du säkert hört talas om dessa 



olika utmärkelser som delas ut till personer som arbetar aktivt inom PLCU. 
Inom PLCU så får man olika bonusar när man når olika typer av volymer, det 
handlar om vad hela ens team genererar i försäljningsvolym. 
Men vad får man egentligen om man nu når dessa utmärkelser? 
 

 
 
Man får en bonusutbetalning för varje utmärkelse man får. 
Första nivån att nå är JADE som kräver en försäljningsvolym på €5000, när du 
nått denna nivå så får du en bonus på €100 som betalas ut direkt i PLCU. 
Nästa steg är PEARL som ger €200 osv. 
 

När jag började med det här i december förra året så var Enikö väldigt tydlig 
med sin information till mig att jag skulle satsa på att nå DIAMOND nivån så fort 
som möjligt. 
Hon sa: ”- Mikael, när du når Diamond-nivån behöver du aldrig mer arbeta med 
något annat program. Du kan bara jobba med PLCU”. 
 

Då för 3 månader sedan förstod jag inte riktigt vad hon menade. 
Såg också ett rätt stort berg framför mig att bestiga innan jag skulle kunna nå 
den nivån. Men nu mindre än 3 månader sedan är jag där. 
Idag förstår jag vad hon menade… 
 

För alla er som är med och som vill arbeta aktivt inom PLCU, satsa på att nå 
DIAMOND-nivån för på den här nivån får man en extremt bra löneförhöjning! 
Tidigare visade jag hur provisioner såg ut med bland annat en direktbonus i 
första ledet på hela +20%, andra ledet +7% osv. 
Det är bra provisioner redan där, men genom att nå DIAMOND-nivån så kan du 



lägga på +15% på all försäljning i alla leden i oändligt djup. 
Helt makalöst bra! 
Det innebär i praktiken att jag har en ”bit av kakan” på allt som sker i det som 
jag startat upp inom PLCU. 
Vilket också är väldigt intressant för här möter AKTIVA och PASSIVA inkomster 
varandra. Visst, det är jag som gjort jobbet från början och skapat grunden. 
Men nu är det mycket som trillar in utan att jag personligen gör jobbet. 
 

Kombinera dina passiva inkomster från din farm med aktivt arbete med att visa 
PLCU för andra! 
 
Kombinationen är extremt kraftfull och kan helt ersätta vilken annan 
inkomstkälla som du för närvarande har! 
 

Utbildning och hjälp – PLCU  
 

 
 
Vart och hur köper man då sin ULTIMA FARM med minter och hur stor farm 
behöver jag, max load? 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr 
 
Jag köper en farm med minter med hjälp av PLCU som jag har i min Ultima 
Wallet: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar 
 
Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 1: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar


https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nujfVbd19 
 
Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 2: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nu6rVbdTx 
 

* LATHUND - Steg för steg att komma igång med PLCU 
Finns att ladda ner som PDF här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/02/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-3.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. 
Se till att du verkligen är med i denna svenska Telegram-gruppen! 
 

 
Använd gärna vår svenska Telegram-grupp för support och hjälp. 
Här är länken dit: https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 
 
 

 
Jag önskar dig en Trevlig Vecka! 
 
Mikael Eriksson 
DLC Finans 
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