
   
 

Uppdatering 2022-05-18 
 

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. 
 

Webinar 20:00 idag på engelska med Alex Reinhardt 
 

 
 

Var med och lyssna ikväll på grundaren av Platinworld och PLCU. 

Lyssna på hans planer för den närmaste tiden och framtidsplanerna för det här 

projektet som redan tagit världen med storm! 

 



 
 

20:00 live på YouTube: 

https://youtu.be/Y0TeXmEVBGk 

 

PLCU kursen och för dig som behöver köpa PLCU  
 

 

 

Aktuell kurs på marknaden för PLCU ligger på cirka $60 000. 

Nu lanseras även PLCU på kryptobörsen Digifinex! 

https://youtu.be/Y0TeXmEVBGk


 
 

Företaget jobbar vidare enligt plan med att lansera PLCU på allt fler 

kryptobörser. 

För att hjälpa de kunder/medlemmar som jag arbetar med så kan jag även 

hjälpa till med PLCU, du kan köpa PLCU direkt från mitt företag Digital Solutions 

AB. Detta för att hjälpa dig att komma igång snabbare och enklare med PLCU  

Det gör att du helt kan hoppa över några av de stegen i början som kan vara lite 

tidsödande, du slipper också alla transaktionsavgifter. 
 

Bara att höra dig till mig om du är intresserad av att köpa PLCU coins (betalning 

med Swish). 

mikael.dlcfinans@gmail.com 

 

Mer utbildning och hjälp – PLCU  
 

 
 

mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com


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/2022/01/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. 
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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
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/PLC-Ultima-FAQ-svenska.pdf
https://youtu.be/z0eKT29TAtg


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 

 

 

 

 

 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0

