
Hur du beställer ditt PLC kort



Använd din Ultima Farm e-
postadress, registrera dig på
hemsidan: plcumember.com

Var god att notera att registrering
enbart är möjligt för länder som
stöds . Du hittar en lista över
länderna på plc-card.com.

För att starta din registrering, 
ange din e-postadress i fältet för
detta och klicka på Continue.

https://plcumember.com/


Det kommer att
öppna
registreringssidan, 
där måste du fylla i
alla fälten.



I den sista delen
(längst ner på
sidan), skapa ett
lösenord, 
acceptera terms of 
use och klicka
på Continue.



Det kommer att
öppna upp
betalningssidan för
din 
kontoverifiering
och öppnandet av
konton (fiat och
krypto). För att
komma vidare, 
klicka
på Onboarding.

€99



På den nya sidan, 
välj en passande
betalningsmetod
och betala €99
genom att klicka på
Confirm.



Efter att du slutfört
din betalning, kan du 
verifiera ditt konto. 
Du kommer att
behöva en
kamera/smartphone. 
Följ sedan bara 
instruktionerna…



Nu har du tillgång
till ditt back office 
för PLC kortet. 

För att beställa ditt
kort så behöver du 
en aktiveringskod
från plc-card.com



För att koppla ihop
ditt plcumember
back office med 
din Ultima Wallet, 
klicka på PLCU i
menyn och logga
in med din Platin
passport login. 



Logga in med dina
Platin Passport 
login detaljer.



Gå till plc-
card.com och
logga in med 

dina Platin
Passport login 

detaljer.



I ditt back office på plc-card.com, kommer du att se ditt kostnadsfria PLC kort som du 
behöver aktivera. Du kan aktivera det för din egen del eller för någon annan person.



Klicka på
aktiveringsmetod

”för mig”, och
verifiera att det
här är det kortet

som du vill
aktivera.



Kopiera koden, 
gå vidare till 
“Activation” 
menyn och

klistra in koden i
rätt fält.



Genom att klicka på
aktiveringsmetoden

“for another” så
kommer du att få
en aktiveringskod.

Kopiera koden och
skicka den till 

aktuell person, som
kan gå till sin 

“aktiveringmeny” 
på deras konto och

klistra in koden.



Under “activation” kan du klistra in koden i rutan och klicka på aktiveringsknappen. 
Nu behöver du vänta på aktiveringskoden för plcumember.com där du kan beställa
ditt kort eller uppgradera ditt kort till en högre nivå.



Så fort du får kortets aktiveringskod (se gröna rutan) kan du beställa ditt kort på
plcumember.com



För att beställa ditt
kort, gå till 
Upgrade i menyn, 
klicka på upgrade 
knappen och
klistra in 
aktiveringskoden i
rutan. 



Klicka på upgrade 
knappen och
klistra in 
aktiveringskoden i
rutan. Klicka på
“Confirm” 
knappen. Ditt kort
är nu på väg och
du kommer att få
det skickat till den 
postadress som du 
har angett.



Njut av din shopping! 


