
   
 

Uppdatering 2022-05-03 
 

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. 

 

Berlin-rapporten   
 

 
 

Just hemkommen från ett otroligt PLCU mega-event i Berlin. 

Sägs ha varit cirka 2500-3000 personer på plats Estrel Hotel i Berlin för att vara 

med på det här eventet. Vi var också ungefär ett 20-tal svenskar på plats. 

Efter att ha fått vara med på detta event så förstår man ännu mer hur stort det 

här projektet redan är, men också hur otroligt stort det kommer att bli. 

Som sagt, det är redan ett stort projekt och jag träffade människor från alla 

delar av världen som redan har kunna förändrat sin finansiella situation 



fullständigt med hjälp av PLCU! 

Fantastiska berättelser och vittnesmål från olika personer levererades också 

direkt från scen i Berlin. Exempelvis från ett team (damer) från Mongoliet som 

blivit Euro-miljonärer inom PLCU. Mongoliet ett som ligger mellan Ryssland och 

Kina och där 1/3 befolkningen räknas som fattiga och där 32% av befolkningen 

fortfarande saknar rinnande vatten. 
 

PLCU har verkligen tagit fram ett helt unikt koncept som bygger på egen teknik 

från företaget. Det är kombinationen ULTIMA WALLET och ULTIMA FARM som 

gjort allt möjligt. Ingen annan har en sådan här lösning! 

En lösning som man nu kommer bygga vidare på. 

Men nu tar man hela projektet vidare till helt nya nivåer. 

På scenen i Berlin fick vi mer information om hur de här nya bil- och 

lägenhetsprogrammen fungerar i praktiken.  
 

 
 

Tänk dig att kunna köpa en ny lägenhet för halva priset. 

Du sparar direkt alltså 50% direkt, men efter 12 månader får du tillbaka det du 

betalt – 100% cashback. 

Otroligt, men sant med hjälp av Platinum Hero projektet som är en del av PLCU! 

 



 
 

Man använder PLCU i hela affärstransaktionen. 

Vi fick också bevittna 4-5 personer som köpte en ny bil direkt på scen med hjälp 

av denna lösning. De betalade med PLCU live och fick sin bil levererade direkt på 

eventet i Berlin (nyckeln i handen och bilen stod parkerad utanför). 

De betalade bara halva priset och kommer också få igen hela beloppet efter 12 

månader – 50% rabatt och 100% cashback! 

Det här bil-programmet startades upp i Dubai för någon månader sedan, har nu 

kommit till Tyskland där man börjar med att leverera 200 bilar! 
 

Det här upplägget är något man kommer att kunna applicera på många andra 

områden, inte bara bilar och lägenheter. 

Vad sägs om att tanka upp bilen till halva priset och sedan få 100% tillbaka i 

cashback 12 månad senare! 
 

 
 



Allt det här låter otroligt intressant och helt fantastiskt. 

Finns inga som helst gränser på hur stort det här kan bli. 

Ett koncept som dessutom garanterat ökar efterfrågan av PLCU coins = kursen 

stiger! 

Man har alltså startat upp i Tyskland och ambitionen är givetvis att bygga vidare 

internationellt. Men PLCU lanserades alltså för mindre än 5 månader sedan på 

marknaden, här tror jag vi får ha lite tålamod innan vi exempelvis kan köpa bilar 

för halva priset med hjälp av våra PLCU coins i Sverige. 
 

Men det var inte bara bilar som köptes med PLCU och levererades direkt på 

plats. Vår ”egen” Enikö var uppe på scenen tillsammans med Terry James och 

köpte en lägenhet i Dubai. 

Just det, betalade halva priset med PLCU coins och kommer att få en 100% 

cashback om 12 månader! 
 

 
 

Live webinar med Terry/Enikö 20:00 idag (engelska)  

 

Vill du veta mer om vad som hände i Berlin? 

Få en uppdatering direkt från Terry/Enikö ikväll: 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

https://zoom.us/j/4363761606


 

Engagera dig i nätverksdelen inom PLCU och dubbla 

dina inkomster (eller mycket mer…) 
 

 
 

Den här bucklan fick jag med mig hem för att nått Blue Diamond-ranken i början 

av april, trevligt! 

Men det har också sedan tidigare gett mig en så kallad rankbonus på €10 000, 

ännu trevligare . 

Följer du exempelvis den svenska Telegram-gruppen, så kan du då och då läsa 

om hur olika personer når dessa olika ranks inom PLCU. 

 



 
 

Aktuell rank är direkt kopplad till försäljningen av farm/minters inom PLCU, den 

totala försäljningen i din downline. 

För varje rank du når, så får du också en rankbonus utbetalning! 

Det börjar med €100 för att nå nivån JADE och sedan vidare uppåt. 

När jag når min nästa rank (Green Diamond) får jag ut en extra bonus på €20 

000 för att ha nått den ranken. 

Men det här är alltså bara en ”extra bonus” i kompensationsplanen för PLCU! 

I grund och botten har du Unilevel bonusen som exempelvis ger +20% i första 

ledet och +7% i andra ledet. 

Men när du väl nått DIAMOND ranken så höjer du din lön direkt med +15%. 

Det vill säga att du höjer din Unilevel bonus i första ledet från +20% till hela 

+35%, vilket är otroligt bra! 

Men nu har du även provision på ALL försäljning i din downline i alla led. 
 

På ett sådant här event är det givetvis många som aktivt arbetar med 

nätverksdelen. Jag kan personligen tycka att vi borde ha varit fler svenskar på 

plats. Är också övertygad om att det kommer bli så, nästa gång det är dags för 

att PLCU event i Europa. 

PLCU har ju bevisligen visat sig vara det mest kraftfulla och framgångsrikaste 

passiva inkomstkonceptet som världen någonsin skådat.  



Det är många av er som nu redan har säkrat upp en riktigt bra passiv inkomst. 

Men tänk om du kunde dubbla eller trippla det du redan tjänar idag inom PLCU? 

Vad skulle det innebära för dina nuvarande inkomster? 

Det är fullt möjligt om du börjar berätta om PLCU för andra! 
 

> Den passiva delen är extremt bra inom PLCU, våra digitala farmar genererar 

mycket goda inkomster månad efter månad. 
 

> Den aktiva delen inom PLCU är också väldigt bra med en kompensationsplan i 

världsklass. Finns inget annat företag som betalar bättre bonusar än PLCU! 
 

Kombinationen med passiva/aktiva inkomster inom PLCU kan fungera som din 

biljett till total ekonomisk frihet. 
 

 
 

Intresserad någon? 

Kom igen nu, våga förflytta dig ur din komfortabla zon och förändra ditt liv för 

alltid. Precis som damerna från Mongoliet som med små medel och halvtaskiga 

förutsättningar ändå kunnat bli EURO-miljonärer på några månader inom PLCU. 

 

Om PLCU-kursen 
 



 
 

Måste också nämna några ord om kursen för PLCU coin. 

För varje gång som kursen för PLCU går ner så är det alltid flera personer som 

uttrycker sin oro, bland annat i Telegram-gruppen. 

Senaste dagarna har PLCU kursen pressats nedåt. 

Viktigt att man förstår det här är kryptovalutamarknaden, kurserna går UPP och 

de går NER, sedan UPP igen osv. 

Nej, det är inte så att PLCU alltid kommer att gå UPP i pris månad efter månad. 
 

Se exempelvis på grafen för BTC så här långt 2022. 
 

 
 

Just det, det går UPP och det går NER… 

Alla valutor går UPP och det går NER och de går UPP igen osv. 

En del som tycker BTC kursen just nu ligger lågt på cirka $38-39 000 eftersom 

den trots varit uppe på cirka $69 000. 

Men samtidigt kunde vi köpa BTC för $4000 i mars 2020, vilket ändå inte är så 



länge sedan.  
 

Inga konstigheter och det är alltid tillgång och efterfrågan som styr kursen. 

Under vissa perioder är efterfrågan mindre även för PLCU, då sjunker kursen. 

Efterfrågan har varit stor sedan starten i december för PLCU, därför har priset 

också kunnat sticka upp så mycket som det gjort. 

Det har gått extremt snabbt och under några dagar var PLCU kursen till och med 

uppe på över $100 000. 

Alex Reinhardt (CEO) berättade i Berlin om att målet från början var att kunna ta 

PLCU kursen till $100 000 inom 12 månader. Men vi har alltså redan varit där, på 

betydligt kortare tid.  

Alex tror själv att kursen kommer kunna gå över $100 000 igen inom en inte allt 

för avlägsen framtid.  
 

Men kommer alltid perioder där efterfrågan sjunker, så är det bara. 

Detsamma gäller att det kommer perioder där efterfrågan ökar vilket vi redan 

upplevt inom PLCU ett flertal gångar. 

Sedan påverkas ju alla marknader av det som händer i världen, gäller verkligen 

kryptovaluta och även PLCU som är en del av kryptomarknaden. 

PLCU projektet är givetvis också påverkad av vad som händer i vår värld, hur de 

finansiella marknaderna utvecklar sig! 

Kriget i Ukraina, inflationen och höjda räntor har exempelvis fått börsen att falla 

under 2022. Det är alltså många faktorer som styr kurserna för aktier och olika 

valutor. 

 

Mer utbildning och hjälp – PLCU  
 



 
 
NYTT: 

Hur du beställer ditt PLC-kort (Mastercard) 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestallning-av-PLC-kort-SWE-1.pdf  
 

NYTT: 

Ultima Farm calculator: 

https://calculator.ultimafarm.com/en/9507997215 

 

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/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 

 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestallning-av-PLC-kort-SWE-1.pdf
https://calculator.ultimafarm.com/en/9507997215
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nujfVbd19
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nu6rVbdTx
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 

 

Här finns en PDF på svenska som jag tagit fram med de allra vanligast frågorna 

som vi får om PLCU och även svaren på dessa frågor. 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/PLC-Ultima-FAQ-svenska.pdf 
 

Här finns också en inspelning från ett utbildningswebinar på svenska, även det 

med frågor och svar: 

https://youtu.be/z0eKT29TAtg  

 

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 fortsatt Trevlig Vecka! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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