
  
 

Uppdatering 2022-08-19 
 

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. 
 

*  Grunderna… 
 

 

Jag passar på att välkomna alla ni som tillkommit under sommaren och som 

just startat med PLCU. Det är en delar att få koll på, precis när man startar upp 

med det här spännande projektet. Men det verkar också finnas ett behov att 

repetera en del information om grunderna gällande PLCU bland er som varit 

med några månader nu. För jag tycker jag fortfarande jag får en hel del mejl 

med frågor som har med det mest grundläggande att göra, sådant som borde 

ha ”fastnat” vid det här laget. Jag svara på samma typ av frågor igen och igen. 

Därför väljer jag idag att gå igenom några viktiga grunder kring PLCU-projektet. 
 

Senaste tiden har jag exempelvis fått frågor kring det här med att 

UPPGRADERA sin farm. Vad innebär det? 

Vart köper jag en ny farm? 

Köper jag en ny farm, behöver jag då installera apparna för varje ny farm? 

Hur håller jag kolla på alla farmar som jag köper?  

 



 
 

Du köper/uppgraderar din Ultima Farm alltid på https://ultimafarm.com/en. 

Du loggar in på sidan via dina inloggningsuppgifter som du har på Platin World. 

Där väljer du UPGRADE för att köpa eller uppgradera din nuvarande farm. 

Men du köper inte egentligen flera olika farmar, det handlar om en enda farm. 

Det du gör i praktiken är utökar din MAX LOAD för din farm. 

MAX LOAD är ett viktigt uttryck inom PLCU-projektet. 

Det vill säga hur många PLCU coins som man kan ha i sin aktuella farm. Genom 

att uppgradera din farm så utökar du din farms aktuella MAX LOAD. Desto mer 

PLCU du har satt in i din farm, ju mer kommer du också att kunna tjäna.  

Som sagt det handlar i grund och botten om en enda farm. 

Men varje gång du fyller upp din farm med nya PLCU som du ”fryser” (GET 

PROFIT knappen) så skapar du nya smarta kontrakt i farm. 

Du kan ha obegränsat antal olika smarta kontrakt. Det är dina smarta kontrakt 

som ser till att du får betalt varje månad. 

En farm, många olika smarta kontrakt! 
 

Köp en FARM, fyll din farm och tjäna passiva 

inkomster varje månad 
 

Du tjänar pengar på att producera nya PLCU coins, din farm producerar nya 

PLCU coins enligt förutbestämda regler och kontrakt. Du vet på förtid hur 

MYCKETPLCU du kommer få, du vet NÄR du kommer få dina nya PLCU coins. 

Det här har därför ingenting med klassiga investeringar att göra! 

Investerar du pengar i aktier, i valuta, trading så kommer dina resultat att 

variera från månad till månad. Ibland går det bra, ibland går det betydligt 

sämre. Men PLCU är helt annorlunda! 

Du vet hur mycket coins du kommer att tjäna på förtid. Hu mycket du verkligen 

kommer att kunna tjäna har med PLCU kursen på marknaden att göra. 

Hur mycket vi kommer att tjäna inom PLCU hänger väldigt mycket på hur 

kursen utvecklas, men oavsett är det här utan tvekan marknaden bästa 

erbjudande! 

Från det datum du fryst dina PLCU coins (klicka på GET PROFIT) i din farm 

börjar din farm generera nya PLCU coins under 12 månader. Det är ett smart 

https://ultimafarm.com/en


kontrakt som skapas som gäller under 12 månader och som automatiskt ser till 

att du får betalt. Du kan själv logga in på din ULTIMA FARM, leta upp 

menyvalet ”Smart Contracts”, klicka där och då kommer dina aktuella smarta 

kontrakt upp. Du ser exakt när de skapats, vilket datum (och tid) varje månad 

som du kommer att få betalt. 
 

Titta på den här uträkningen som Emil Huremovic gjort (räknat på en PLCU 

kurs på $12000). 

 

 
 

Köp en farm – ju större desto bättre, fyll din farm med så mycket PLCU coins 

som möjligt. Det är det som är grunden! 
 



Att köpa din farm är en kostnad, du betalar företaget bakom PLCU för att få 

tillgång till deras teknik och koncept. 

De PLCU coins som du använder för att fylla på din farm är däremot ingen 

kostnad, det är pengar som du behöver ligga ute med under 12 månader. 

För efter ett år så får du tillbaka dessa pengar! 

 

Inspelat webinar med Emil (2022-08-18) på engelska 

 

 
 

Fortfarande inte helt övertygad om det här är det bästa inkomstprojektet på 

marknaden? 

Lyssna på Emil!  

 

 
 

 

https://youtu.be/xJNbo9vRmJ4  

   

Oooops, IDAG 2022-08-19 är den sista dagen för att 

kunna köpa farm med maximal MAX LOAD 

 

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

USDT och USDC! 
 

https://youtu.be/xJNbo9vRmJ4


 
 

* På ett BASIC minterpaket får du idag 0.2PLCU i max load, men sänks till 

0.1PLCU imorgon! 

 

* På ett MEDIUM minterpaket får du idag 1PLCU i max load, men sänks till 

0.5PLCU imorgon! 

 

 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommarvecka! 
Mikael Eriksson, independent Purple Diamond partner Platin World 
DLC Finans 
 


	*  Grunderna…

