
 

 
 

Vad behöver jag för att kunna komma igång och tjäna inom PLC 

Ultima? 

 

Det du behöver i grunden är 2 olika appar. 

1: ULTIMA WALLET 

2: ULTIMA FARM 

Båda apparna ladda ner utan kostnad, men du behöver också investera i farm 

med minter. 

Du behöver också köpa kryptovalutan PLCU som finns att köpa på den öppna 

marknaden, du ska sedan fylla på din farm med PLCU coins för att kunna tjäna 

pengar varje månad. 

 



Vad hittar jag dessa två olika appar? 
 

 
 

Ladda ner apparna från Google Play för Android eller App Store för Apple. 
 

 
 

Hur används dessa olika appar inom konceptet? 
 

1: ULTIMA WALLET 

Det är din digitala plånbok för att kunna hantera PLCU transaktioner. 

Dina löpande intäkter från din ULTIMA FARM betalas också ut i PLCU direkt till 

din ULTIMA WALLET. Vill du exempelvis skicka PLCU coins till en kryptobörs så 

använder du din ULTIMA WALLET.  

 

2: ULTIMA FARM 

Det är via farmen som du genererar dina löpande intäkter, vi så kallad minting. 

Så kallade smarta kontrakt som skapas i din farm ser till att du alltid får betalt, 

samma dag och samma tid varje månade – helt automatiskt direkt till din 

ULTIMA WALLET. 

Ju större farm du har, desto mer kan du tjäna. 

Ju mer PLCU som du har i din farm, desto större är din farm. 

Från farmen kan du enbart skicka PLCU coins till din egen ULTIMA WALLET. 
 

OBS! 

Både ULTIMA WALLET och ULTIMA FARM är decentraliserade lösningar. 



Tanken är att du, bara du ska ha tillgång till din WALLET och FARM. 

Därför är det extremt viktigt att du själv håller reda på: 

- Din PIN-kod 

- Din Transport PIN-kod 

- Dina koder som är din privata nyckel  

 

Men om jag har glömt/tappat bort mina uppgifter som PIN-kod osv, 

vad gör jag då? 
 

Tyvärr, då är det kört. Du kommer inte att komma åt din wallet eller farm. 

Därför är det väldigt viktigt att du har koll på dina egna inloggningsuppgifter, 

koder osv. 

 

Vad använder man en transport PIN kod till? 
 

Den används när du exempelvis behöver flytta din wallet eller farm till en annan 

enhet (exempelvis ny mobiltelefon eller läsplatta). 

 

Vad är det ni kallar för minting? 
 

 
 

Det finns ju något som heter mining som används inom kryptovaluta, bland 

annat när det gäller Bitcoin. Det är sätt för att producera nya coins. Minting 

fungerar på ett liknande sätt.  

En ULTIMA FARM mintar fram nya PLCU coins. 

 

Vart någonstans kan jag köpa/sälja PLCU coins idag? 
 



 
 

Du kan köpa/sälja PLCU coins på olika så kallade kryptobörser som exempelvis 

COINSBIT och BIBOX: 
 

 PLCU/USDT på Coinsbit:  

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT 

 

 PLCU /USDT på Bibox: https://www.bibox.com/en/exchange/basic/PLCU_USDT  
 

Nya kryptobörser som kommer att erbjuda handel med PLCU coins lanseras 

löpande. 

 

Vart kan jag enkelt se värdet, aktuell kurs för PLCU coin? 
 

Det kan du göra på de här sidorna som listar olika kryptovalutor: 
 

https://nomics.com/assets/plcu-plc-ultima 

 

https://coinmarketcap.com/currencies/plc-ultima 

 

https://www.coingecko.com/en/coins/plc-ultima 

 

Vart någonstans köper jag min farm med minter och vad kostar 

den? 
 

Det gör du på Ultimafarm.com: 

https://ultimafarm.com/en  

 

Hur mycket din farm med minter kostar beror på hur stor farm du vill ha. För 

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT?fbclid=IwAR0NLOBEBMAAoHFfs0sQZTEccZMCOdqnh2c-yozBuk2je7_cHA5iN3Nwxz0
https://www.bibox.com/en/exchange/basic/PLCU_USDT?fbclid=IwAR1bmCLTy-QxGFrSCb52KTKm3STnjY9cAx8L-lv13-6brjOM4ryL4Wo-ubs
https://nomics.com/assets/plcu-plc-ultima
https://coinmarketcap.com/currencies/plc-ultima
https://www.coingecko.com/en/coins/plc-ultima
https://ultimafarm.com/en


kom ihåg, ju större farm du har desto mer tjänar du varje månad. 

Men givetvis är det även så att ju större farm desto högre pris. 

Det finns Ultima Farms med minter att köpa från €110 och uppåt. 
 

Hur stor din farm är beror på hur många PLCU coins du har insatta i din farm. 

Sedan hur många PLCU som du kan sätta in i din farm styrs av det som heter 

MAX LOAD. 

 

Hur betalar jag för en ULTIMA FARM med minter? 
 

Du betalar med Bitcoin, PLCU eller USDT. 

 

Vad är MAX LOAD? 
 

Den 6:e varje månad ser företaget över det som heter MAX LOAD. 

Det vill säga hur många PLCU coins som man kan ha i sin aktuella farm. 

Genom att uppgradera din farm så utökar du din farms aktuella MAX LOAD. 

Desto mer PLCU du har satt in i din farm, ju mer kommer du att tjäna. 

Det som styr denna MAX LOAD är värdet för PLCU coin.  

Aktuell MAX LOAD för varje farm har alltid styrts av värdet för 1 PLCU på 

marknad. Desto högre värde för PLCU, ju lägre blir den aktuella MAX LOAD. 

 

Vad är MINTING FACTOR? 
 

 
 
Varje månad sänker man den så kallade minting factorn. 

Lanseringen av PLCU coin på marknaden är ett 3 års projekt. 



Projektet startades upp december 2021. De som gick med från starten säkrade 

upp +720% per år i avkastning under ett helt år. 

Gick man med månaden efter låg avkastningen på +715% per år. 

 Ytterligare en månad framåt handlar det om +705% osv. Se grafen ovan! 

Därför är det också viktigt att man går med så tidigt som det är möjligt, för bästa 

möjliga avkastning på satsat kapital. 

 

Om jag vill kunna utöka mina nuvarande passiva inkomster från 

minting av PLCU coins, hur gör jag då? 
 

Köp nya farm med minter, det gör att du utökar din MAX LOAD i din farm. 

Genom att sätta in fler PLCU coins i din farm, så genererar du också en högre 

intäkt. Men för att kunna sätta in fler PLCU coins i din farm behöver du först 

skaffa dig en större MAX LOAD. 

 

Från och med när börja min ULTIMA FARM med minter producera 

nya PLCU coins, det vill säga jag börjar tjäna pengar? 
 

Från det datum du fryst dina PLCU coins (klicka på GET PROFIT) i din farm börjar 

din farm generera nya PLCU coins under 12 månader. 

Det är ett smart kontrakt som skapas som gäller under 12 månader och som 

automatiskt ser till att du får betalt. Du kan själv logga in på din ULTIMA FARM, 

leta upp menyvalet ”Smart Contracts”, klicka där och då kommer dina aktuella 

smarta kontrakt upp. Du ser exakt när de skapats, vilket datum (och tid) varje 

månad som du kommer att få betalt.  

 

Vad händer efter dessa 12 månader? 
 

Ditt smarta kontrakt löper under 12 månader, när det avslutas får du tillbaka de 

PLCU coins som valde att frysa från början. 

Du väljer sedan helt fritt vad du vill göra med dina PLCU coins, exempelvis köpa 

ny farm med minter och skapa nytt smart kontrakt, sälja dina coins på den 

öppna marknaden osv. 

 

Det här är ett 3 års-projekt, med vad händer efter dessa 3 år? 
 

Det själva mintingen, produktionen av nya PLCU coins som avslutas efter 3 år. 



Men PLCU coin som kryptpvaluta kommer givetvis finnas kvar på marknaden. 

Sedan ska man ha klart för sig att 3 år är väldigt många år inom 

kryptomarknaden, en evighet! 

Företaget bakom detta framgångsrika PLCU projekt kommer med all säkerhet 

att utveckla nya produkter/tjänster. 

 

 

  
 


