
   
 

Uppdatering 2022-07-26 
 

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. 

 

* 5 dagar kvar av den här månaden… 
 

 
 

Jag vill passa på att påminna dig om min egen ”Summer Deal” som jag kör nu i 

juli. Du kan läsa mer om den här nedanför. 

Köp/Uppgradera din Ultima Farm och få en bonus på 10% i Bitcoins direkt från 

mig, en bra deal! 

Betalar ut BTC varje dag till medlemmar som nyttjar detta tillfälle! 

Ett erbjudande som jag inte kommer erbjuda igen, så passa på nu den här 

månaden! 
 

Se till att vårda dina grödor i din farm, sälj inte dina PLCU nu! 

KÖP istället, fyll på din farm med fler PLCU och utöka dina passiva inkomster. 

Låt dina grödor få växa, uppgradera din farm och se till istället att ta chansen att 



bli storbonde på riktigt. 

Ännu en god anledning till att uppgradera din farm innan den 1:a augusti, just 

nu ingår den där Mastercard-lösningen, men inte efter den 1:a augusti.  
 

 
 

Våra smarta kontrakt fortsätter att betala ut som vanligt, varje månad utan 

några som helst störningar.  

Vi har fått betalt i rätt tid varje månad sedan starten. Vi vet dessutom NÄR och 

HUR MYCKET vi får betalt varje månad. Bara att logga in på Ultima Farm och titta 

på våra smarta kontrakt, där finns all information! 

Finns inte en enda person, varken av våra medlemmar eller någon annan heller, 

som kan säga att de inte skulle fått betalt, att det smarta kontraktet inte skulle 

ha betalt dem. Då pratar vi ändå om 1.3 miljoner medlemmar som är med i 

PLCU, medlemmar från hela världen. 

Det här fungerar! 
 

Här finns det både möjligheter till helt passiva inkomster, du behöver inte sälja 

något för att kunna tjäna riktigt bra med pengar. 

Men du kan också komplettera dina inkomster genom att även rekommendera 

andra till PLCU. Finns en kompensationsplan kopplat till detta som garanterat 

slår allt annat som du tidigare tittat på eller varit involverad i. 

> De aktiva inkomsterna kan du plocka ut direkt när provisionen har genererats, 

inget larvigt väntande i veckor eller månader på att få ut dina förtjänster. 

 

Enbart under juli månad och endast EXKLUSIVT från 

DLC Finans! 



 

  
 

> 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. 

 

* Inspelat Webinar 
 



 
 

Lyssna på den här inspelningen från ett webinar förra veckan. 

Det är en PLCU-presentation med Emil Huremovic på engelska. 

En ung svensk kille med stor och lång erfarenhet av kryptomarknaden som jag 

också träffade på plats i Berlin under PLCU eventet i mars. 

En riktigt bra presentation där Enikö och Terry från vårt team dyker upp på 

slutet, men även bra information från Dennis Loos med ett FAQ på slutet. 

https://youtu.be/Es4PuokQWPY 

 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

https://youtu.be/Es4PuokQWPY

