
   
 

Uppdatering 2022-05-10 
 

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. 
 

Sur börs påverkar även kryptomarknaden… 
 

 
 

Skrev det här orden i min förra uppdatering som bland annat handlade om PLCU-

kursen: 
 

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. 

 



Den senaste tiden har börserna runt om i världen tappat en hel del värde. 

Men går börsen riktigt dåligt så drabbas även hela kryptomarknaden, speciellt 

om det går dåligt för teknikbolagen på börsen. 

Bitcoin har tappat -17.5% på en vecka. 

PLCU är också en del av kryptomarknaden, PLCU ligger på -16.2% under samma 

tid. Så inget konstigt egentligen, inget fundamentalt har förändras inom detta 

projekt. Men en något ovanlig situation för många av er som varit med i det här 

projektet från ett tidigt stadie, då PLCU kursen hela tiden har fortsatt uppåt 

sedan starten. 
 

Men PLCU är fortfarande ett nytt projekt med drygt 5 månaders historia. 

Mycket har redan hänt och väldigt mycket kommer att kunna hände de 

närmaste månaderna. 

Ni som följt PLCU under ett tag och lyssnat på uppdateringarna från eventet i 

Berlin vet också om de stora planerna gällande Project Hero! 

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! 

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! 

Det här ett projekt som kommer att rullas ut de närmaste månaderna och som 

kommer göra att efterfrågan av PLCU kommer att öka. 

Dessutom jobbar man stenhårt inom företaget för att få ut budskapet om PLCU 

till andra delar av världen, Berlin-eventet var bara ett av många under de 

närmaste månaderna. 

Under helgen som kommer så kommer man ha ett nytt stort event, denna gång i 

Dubai! 
 

Just nu kan du alltså säkra upp PLCU coins till rabatterade priser på marknaden. 

 

> Mitt råd till er som ännu inte kommit igång – NU har du fått en ny chans, ta vara 

på den! 

 

> Till er som redan är igång, se till att UPPGRADERA din nuvarande farm för att 

säkra upp så mycket MAX LOAD som möjligt. 



 

MAX LOAD 

Efter den 15:e varje månad ser man också över det som heter MAX LOAD. 

Nuvarande max load är anpassad för en PLCU kurs på $40000. 

Men kursen ligger i skrivande stund på $64000. Det innebär att max load 

kommer att sänkas igen. 

Max load handlar alltså om hur många PLCU coins som man kan ha i sin farm. 

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. Desto högre värde, ju 

lägre blir den aktuella MAX LOAD. 

 

För bra för att vara sant? 
 

 
 

Det är intressant när man berättar om PLCU för andra och berättar att här kan 

de tjäna över 50% per månad – helt passivt. 

Klart att den spontana reaktionen och svaret oftast blir: 

Det är inte möjligt, det går inte få den typen av avkastning. 

Det är helt klart för bra för att vara sant! 
 

Vilket givetvis också stämmer… 

För det är ju inte riktigt så det funkar. Det gäller att man tittar på helheten, då 

förstår man också att det här inte är något ”fantasiprojekt”. 

För det är ju inte så att du bara kan kasta in 1 miljon och sedan förvänta dig 

+53% på dina pengar rakt av månad efter månad. Det är ju inte riktigt så det 



funkar… 
  

Det här projektet och konceptet har tagits fram av betydligt smartare personer 

än så. Allt är väldigt genomtänkt. 
 

Visst, om du vill sätta in 1 miljon så går det bra. 

Men då behöver du också köpa/investera i rätt typ av UTRUSTNING för att det 

ska vara möjligt. 

Utrustningen i detta fall är givetvis en ULTIMA FARM med minter. 

Det är denna utrustning som företaget bakom PLCU coins tjänar sina pengar på 

att sälja. De tjänar inte pengar på att sälja kryptovaluta. 

Det här är egenutvecklad teknik som ingen annan på marknaden kan erbjuda, 

lösningen med ULTIMA WALLET och ULTIMA FARM är helt unikt på marknaden! 
 

Ju mer pengar du vill satsa för att kunna generera löpande avkastning, desto 

större farm behöver du som har tillräckligt med MAX LOAD. 

Ju större farm du behöver, desto mer kostar det också för dig att kunna köpa 

den utrustningen som krävs. 

Sedan är det också som du vet ett kontrakt som löper under 12 månader, du har 

inte en avkastning från din minting under en obegränsad tid. 

Aktuell avkastning gäller alltså enbart under den kontrakterade perioden. 

Vill du fortsätta att generera löpande intäkter från din minting under längre 

tidsperiod så behöver du helt enkelt köpa mer utrustning från företaget. 

 

Sammanfattningsvis: 

Visst, avkastningen från din farm ligger för närvarande på +53% per månad och 

det är helt sant. Men det gäller också att förstå och se helheten. 

Det här gäller alltid under en begränsad tid, 12 månader i detta fall. 

Men du behöver också rätt typ av teknisk utrustning med tillräcklig kapacitet för 

att kunna skaffa dig den här goda avkastningen. Den här utrustningen är en 

kostnad för dig, hur mycket utrustningen kostar beror på vilken kapacitet du 

behöver och vill ha. 

Ju större kapacitet din tekniska utrustning har, desto mer kan du tjäna varje 

månad. Men ju större kapacitet som din farm levereras med, desto mer kostar 

den att köpa också. 

 

Mer utbildning och hjälp – PLCU  
 



 
 

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

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 

 

* Installationsguide på svenska för apparna 

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


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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