
  
 

Uppdatering 2022-08-08 
 

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. 
 

*  Nu gäller det – agera nu i augusti… 
 

 

Förra månaden körde jag min egen ”Summer Deal 2022” där jag erbjud Bitcoin 

bonusar för köp/uppgraderingar av PLCU farmar. 

Det var många som tog vara på denna möjlighet. 

Nu är vi inne i augusti och det innebär också att det här den allra sista 

månaden som du har möjligheten att skaffa dig en större PLCU Farm. 

Japp, sista chansen att uppgradera din nuvarande PLCU farm. 

Ta vara på denna chans! Just nu får vi också en väldigt bra MAX LOAD i våra 

farmar. 

Låt dina grödor få växa, uppgradera din farm = mer passiva inkomster varje 

månad. 



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 exakt NÄR 

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

titta  på våra aktuella smarta kontrakt, där finns all information! 

Kolla in den här exempelvis, mitt allra första smarta kontrakt som jag skapade i 

min Ultima Farm den 20:e december 2021. 
 

 
 

Totalt har jag så här långt fått ut 7 utbetalningar från detta kontrakt, men jag 

kan också se fram emot ytterligare 5 utbetalningar från just detta kontrakt. 

Det är inte företaget bakom PLCU som betalar mig varje månad. 

Utbetalningar sker helt automatiskt från det smarta kontraktet. Jag vet redan i 

förväg när jag ska få betalt, fungerar perfekt! 

Det här fungerar! 

 
Men viktigt här också förstå att varje sådant här kontrakt varar i 12 månader. 



Det är så det funkar. Men vi vill ju inte att våra passiva och automatiserade 

inkomster ska stanna upp. Vore ju vansinne att stoppa flödet av dessa passiva 

inkomster eller hur! 

Därför väljer vi att uppgradera vår farm, skaffar flera smarta kontrakt som ser 

till att vi får betalt under längre tid. 

Själv har jag nu över 30st smarta kontrakt, vilket gör att jag får ”lön” flera 

gånger per månad – me like 😊. Vi är många nu som får det här nyhetsbrevet 

som har samma läge, det vill säga vi alla får ”lön” flera gånger per månad. 

Sedan kan man jämra sig över att PLCU kursen har fallit så mycket som den 

gjort, för det har ju inneburit en ”lönesänkning” för oss alla. 

Jo visst, så är det ju… 

Men det gäller det också att se helheten, dessutom ha lite visioner för 

framtiden. 

Du kan lägga ner hur mycket tid du vill, du kommer få extremt svårt att hitta 

något där ute som betalar bättre än vad PLCU-projektet gör även fast kursen 

sjunkit = FAKTA. 

Just nu ligger avkastningen på +565% (för ett år) om du startar ett nytt 

kontrakt just nu, vilket ger cirka +47% per månad. 

PLCU coin är dessutom fortfarande en av de mest värdefulla kryptovalutorna 

på marknaden.  

När vi startade upp detta i slutet av förra året kunde vi säkra kontrakt som 

fortfarande ger +60% per månad. Det är en extremt bra avkastning som slår 

allt annat där ute, tro mig! 

Du kan fortsätta att hoppa från grästuva till nästa grästuva igen och igen för 

att hitta nya möjligheter och inkomstkoncept. Men just nu finns det inget 

bättre koncept på marknaden! 

Jag har varit med i den här marknaden allt för länge för att inte förstå att det 

krävs TÅLAMOD och UTHÅLLIGHET om man ska kunna nå framgång.  

Jag och många med mig som valt att arbeta med PLCU ser en stor uppsida 

gällande framtiden för PLCU-kursen, då skulle vi börja få ”löneförhöjningar” 

igen. Finns givetvis inga garantier, kryptomarknaden är väldigt svår att förutse. 

Det finns aldrig några garantier inom affärer.  

Men förutsättningar ser onekligen väldigt goda ut. Har du lyssnat på vad Alex 

förmedlat via olika webinars och ljudmeddelande på Telegram senaste 

veckorna? 

Då kanske du också kan se visionen, då kanske du också förstår vad det skulle 

innebära i praktiken om PLCU-kursen började klättra mot nya höjder igen. 

Speciellt om du har agerat, om du verkligen har sett till att skaffa dig en riktigt 

stor farm som du löpande fyller på med nya PLCU coins. 

Då snackar vi på allvar om livsförändrade inkomster. 

Är du rätt positionerad för att de ska kunna bli en verklighet? 



För kom inte efterhand och säg att du inte fått informationen, att du tänkte du 

skulle köpa men gjorde det aldrig osv osv. 

 

Kom ihåg att du kan köpa PLCU-farmar med PLCU som tidigare men även BTC, 

USDT och USDC! 

 

 
 

Den 1:a september är det dags för nya PLCUX att lanseras. Kommer med all 

säkerhet skapa nya framgångshistorier. 

Men… 

För att kunna vara med på denna lansering och kunna köpa PLCUX kommer du 

behöva PLCU coins! 
 

Enbart under AUGUSTI månad och åter igen endast 

EXKLUSIVT från          DLC Finans! 

 
 
 



Digital Diversity 
 

  

> 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 ytterligare en extra god anledning att göra det nu i AUGUSTI. 

För kom ihåg att den här månaden är den allra sista månaden som du kan göra 

det. Det här den allra sista månaden för att kunna uppgradera din PLCU Farm. 

Du har sedan 12 månader på dig att fylla din farm med PLCU:s. 

Se till att din farm och dina smarta kontrakt fortsätter ge dig en bra ”skörd” 

månad efter månad och så länge som 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! 
 

Jag tycker om att ge mina följare/medlemmar något extra… 
 

I slutet av den här månaden kommer jag publicera en ny informationsprodukt 

(text/video) på svenska som jag valt att kalla för Digital Diversity. 

Det här är en informationsprodukt som jag tror många av er som läser det här 

nyhetsbrevet kommer ha stor behållning av att läsa. 

Jag har jobbat med affärsmöjligheter/inkomstmöjligheter på nätet nu i över 21 

år. I den här produkten går jag rakt på sak direkt, vad som funkar o vad som inte 

gör det. Det här är information för dig som vill kunna leva helt på dina affärer 

online.  

Något som jag alltid förespråkat är att man diversifierar, det vill säga att man inte 

samlar alla ägg i samma korg. Jag visar exakt hur jag själv valt att satsa nu och för 

den närmaste framtiden, jag berättar om alla projekt som jag själv arbetar med 

för tillfället och varför! 
 

Dessutom… 
 

Jag introducerar dig till ett helt nytt projekt som jag nyligen valt att satsa på, även 

här handlar det om passiva inkomster! 

PLCU är och kommer också vara mitt huvudprojekt för framtiden. 

Men jag spider mina egna investeringar i ”olika korgar”. 

I Digital Diversity berättar jag exakt hur! 

Du kommer vara bland de allra första som får den här informationen som jag 

avslöjar i min nya informationsprodukt. 

De personer som var med bland var med bland de allra första när vi 

introducerade PLCU på marknaden vet också mycket väl vad det kan innebära att 

komma in tidigt i ett sådant här inkomstkoncept 😉… 



Här var det några som blev ekonomisk fria på några månader med PLCU!  
 

För att få tillgång till Digital Diversity (levereras i slutet av den här månaden) helt 

utan kostnad så behöver du bara agera lite smart. 

Du betalar inget för den här informationsprodukten, istället köper du något som 

du ändå borde köpa för att hjälpa dig själv!  
 

Det gör du genom att köpa/uppgradera din ULTIMA FARM i augusti. 

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

 
 

* BASIC: Pris €1100 
 

* MEDIUM: Pris €5500 
 

* PLUS: Pris €11000 
 

OBS! 

Detta erbjudande gäller alltså från och med nu 2022-08-08 och fram till 

den 31:a augusti.        Gäller enbart för personer som får detta nyhetsbrev, 

ingen annan. Gäller enbart vid köp av BASIC, MEDIUM eller PLUS 

farm/minter. Leverans av Digital Diversity sker i slutet av vecka 33 

alternativt början av vecka 34. 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
 


	*  Nu gäller det – agera nu i augusti…

