
   
 

Uppdatering 2022-07-19 
 

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. 

Jag försöker alltid 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. 
 

* Kampanj juli, SUMMER DEAL 2022! 

Enbart under juli månad och endast EXKLUSIVT från 

DLC Finans! 

 

  
 

Mitt personliga mål när jag en gång i tiden drog igång DLC Finans var att kunna 

hjälpa så många av mina medlemmar som möjligt att bli ekonomiska fria. 

Ett uppdrag som blev så mycket enklare efter lanseringen av PLCU för 7 

månader sedan. Har i tidigare nyhetsbrev jag skickat ut haft med referenser från 

olika personer (DLC Finans-medlemmar) som redan har uppnått ekonomisk 

frihet med hjälp av PLCU projektet. 
 

> För att kunna ta vara på denna möjlighet som just nu finns inom PLCU så 

behöver du skaffa dig en så STOR farm som möjligt och senare fylla på din farm 



med PLCU coins.  

Jag vill ge dig en extra god anledning att göra det nu, redan den här månaden! 

Vänta inte till sista minuten, agera i tid den här gången. 

Du kommer inte få en bättre möjlighet än NU att skaffa dig en riktigt STOR farm, 

dream BIG! 
 

 
 

Se till att din farm och dess smarta kontrakt forsätter ge dig en bra ”skörd” så 

länge det är möjligt, säkra upp mer max load i din farm (uppgradera), fyll på med 

PLCU och skapa nya smarta kontrakt via GET PROFIT-knappen i din farm!  
 

Köp/uppgradera nu i JULI (från och med idag fram till den sista juli) och få en 10% 

bonus i Bitcoins direkt från mig! 

Jag sätter in dina BTC på valfri BTC-plånbok. 
 

Detta erbjudande gäller om du köper någon av dessa Ultima Farms/Minters: 

 

* STARTER: Pris €550 



Din bonus från mig = $55 i BTC 

 

* BASIC: Pris €1100 

Din bonus från mig = $110 i BTC 

 

* MEDIUM: Pris €5500 

Din bonus från mig = $550 i BTC 

 

* PLUS: Pris €11000 

Din bonus från mig = $1100 i BTC 

 

OBS! 

Detta erbjudande gäller alltså från och med nu och fram till den 31:a juli.  

Gäller enbart för personer som får detta nyhetsbrev, ingen annan. 

 

Andra viktiga punkter att ha koll på! 

 

> Coinsbit.io är enda börsen för att köpa/sälja PLCU just nu! 

Priserna på andra börser än coinsbit är för närvarande helt irrelevanta. 

Du följer PLCU-kursen på Coinsbit här: 

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT 

 

Fram till 1/9 är den enda exchange , som vi kan köpa/sälja och ta ut ifrån, 

coinsbit.io. Anledningen är att det görs en STOR uppdatering av säkerheten på 

alla andra exchange, målet är att kunna stoppa scammers som stulit PLCU coins. 

Den 1:a september kommer alla exchanger att öppnas upp igen. 

Sätt ENDAST in och köp/sälj plcu på coinsbit fram till 1/9. 

> Efter den 1:a september kommer PLCU även att lanseras på två nya och helt 

olika börser som båda är några av de allra största, så kallade tier 1 exchanges. 

 

* Webinar på onsdag med Alex  

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCU_USDT


 
 

Två webinar den här veckan för dig som är intresserad av att få veta mer om 

dessa infrastruktur förändringar som kommer att ske inom PLCU projektet. 

 

Webinar med Alex : 2022-07-20 onsdag 

Med Alex på engelska klockan 20:00 

https://youtu.be/IX8n8vxHZ_M 
 

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 

 

Installationsguide på svenska för apparna 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf 

https://youtu.be/IX8n8vxHZ_M
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestallning-av-PLC-kort-SWE-1.pdf
https://calculator.ultimafarm.com/en/9507997215
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf


 

 

 
 

Många frågor som inte direkt har att göra med PLCU, mer allmänt om hur man 

hanterar sina kryptovalutor och vilka tjänster/sidor man kan använda. 

Det finns givetvis massor av olika val för detta.  

Jag har sedan tidigare skrivit en guide som jag kallar för Krypto Basic 2022. 

Där går jag igenom en del av de tjänster och sidor som jag själv använder mig av. 

Jag har nyligen uppdaterat denna guide och skapat en PDF av denna guide. 
 

Den kan du ladda hem/läsa här direkt här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/Krypto-BASIC-2022-version-2-PDF.pdf 
 

I sista delen visar jag dessutom hur PLCU:s egen lösning med tillgång till ett 

Mastercard + backoffice fungerar (se video).  

 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/06/Krypto-BASIC-2022-version-2-PDF.pdf

