
  
 

Uppdatering 2022-10-14 
 

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 i gång och hantera dessa appar osv. 

 

* Vinnarna! 

 

 
 

Stort tack till alla er som var med på fotokampanjen som jag drog igång för ett tag 
sedan. 
Jag har redan skickat ut ert värdebevis för hotellövernattningen (för 2 personer), 
kommer med Posten!  
 

 
 

Sedan genomförde jag även en dragning i onsdags gällande vinnarna av $300, 
totalt 3st vinnare som alla får $300 för sitt deltagande! 
Jag använde mig av en slumpgenerator online och drog då fram följande 3 
vinnare! 
 



STORT GRATTIS önskar jag Roger, Caroline och Stefan!!! 
 

 
Roger 

 

 
Caroline 



 
Stefan 

 
Jag kommer att kontakta er via mejl gällande utbetalningen av era pengar. 
 

* Tänk dig möjligheterna med kombinationen PLCUX 
Farmen och nya Ultima Cashback! 

 
> Köp en PLCUX farm, fyll den med PLCUX coins 
> Du får betalt varje månad i PLCUX, växla till PLCU 
> Istället för att sälja dina PLCU coins, se till att skaffa dig Ultima Cashback 
Vouchers  
> Använd dina Vouchers för att köpa mat, kläder, bensin osv. och få en 100% 
cashback över tid. 
 

Förstår du grejen? 
Det här gör att vi kan leva ”gratis” via denna helt unika cashback-lösning. 
Vi använder våra inkomster från Ultima Farm i Ultima Cashback och skaffar oss en 
Ultima Lifestyle! 
Ultima Cashback lanseras alltså NU! 
 



 
 
Igår visade Alex hur Ultima Cashback fungerar i ett live-webinar. 
Jag kommer också att återkomma med all information om Ultima Cashback, om 
hur allt funkar osv. 
Men som vanligt vill och behöver jag själv första testa. Jag vill se själv hur de olika 
stegen fungerar. Vad som behövs göras osv. 
Sedan går jag ut med min information kring detta i en uppdatering till alla. 
 
Det här är väldigt bra för PLCU-kursen! 
 

 

De här ”debit vouchers” som kommer att användas inom Cashback programmet 
köps i USDT. Dessa USDT som företaget får in kommer att användas för att köpa 
upp PLCU coins på marknaden, som sen fryses i farmar för en del av cashback-
programmet. Det här är ett mycket smart sätt för att öka efterfrågan av PLCU 
coins på marknaden! 
 
Men som sagt, mer information gällande allt om Ultima Cashback kommer!  
 

* Nu är det PLCUX farmar/minter som gäller! 
 



 
 
Just nu kan du komma i gång med PLCUX-minting och tjäna så mycket som +60% 
per månad, helt passivt! 
Det var ju på den här nivån (+60%) som det en gång i tiden även startade med 
PLCU-mintingen. 
Det är ju viktigt att förstå att våra PLCU-farmar har smarta kontrakt som alltid 
löper på 12 månader, men vi vill ju INTE att våra inkomstkällor ska sina – eller hur! 
Därför är det hög tid att nu även komma igång med PLCUX! 
Jag har börjat köpa/uppgradera min PLCUX-farm och ser fram en god löpande 
passiv inkomst varje månad från detta. 
 

Men hur kommer man i gång då med sin PLCUX-farm, hur funkar det? 
 

Köp en PLCUX Ultima Farm/minter med PLCUX och hur du skapar ett 
smart kontrakt inne i Ultima Farm PLCUX 
 

 
 

Inne på ultimafarm.com, kom ihåg att ändra denna beroende vart du ska PLCU eller PLCUX. 
Men det är bara PLCUX-farm/minter som går att köpa nu! 
 



 
 
Du köper/uppgraderar farm/minter på samma sätt som tidigare inne på Ultimafarm.com. 
Du kan betala med PLCUX, men även andra kryptovalutor, se listan ovanför. 
Du kan nu även använda PLCU för att köpa din PLCUX-farm! 
 
Skillnaden är när du sedan ska fylla på din PLCUX-farm. Det måste då givetvis göras med PLCUX-
coins, inget annat. 
PLCUX coins går att köpa på COINSBIT. 
PLCUX går enbart att köpas med PLCU coins! 
Det här är det aktuella valutaparet inne på Coinsbit: 
https://coinsbit.io/trade_classic/PLCUX_PLCU 
 
Här finns information om hur du köper PLCUX coins med PLCU på Coinsbit: 
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-do-i-buy-plcux-on-the-exchange 
 
Här finns information om hur du sedan skickar dina PLCUX coins till din ULTIMA FARM och dess 
PLCUX-konto: 
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-to-send-plcux-coins-from-the-exchange-to-
ultima-farm 
 
Dags att skaffa mitt första smarta kontrakt i min PLCUX farm! 
 

 
 

https://coinsbit.io/trade_classic/PLCUX_PLCU
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-do-i-buy-plcux-on-the-exchange
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-to-send-plcux-coins-from-the-exchange-to-ultima-farm
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-to-send-plcux-coins-from-the-exchange-to-ultima-farm


Det gör jag som vanligt genom att frysa de PLCUX coins som jag satt in i min farm. 
Det gör jag genom att klicka på GET PROFIT, precis som tidigare med PLCU. 
Men, viktigt den här gången är också att du även har PLCU coins tillgängligt i din Ultima Farm 
under balans, för du betalar en liten avgift när du fryser dina PLCUX coins = gas fee! 
 

CHECK LISTA: 
 

1: Du måste ha köpt en farm/minter, vilket du gör som vanligt på ultimafarm.com. 
Det gör att du får en MAX LOAD inne på din Ultima Farm, i detta fall för PLCUX. 
 
2: Sätt in PLCUX coins i din Ultima Farm, köp PLCUX med PLCU på Coinsbit. 
 
3: Du måste ha ett litet belopp med PLCU coins som finns i din Ultima Farm, under balans. 
Används för att betala avgiften som tas ut när du ska skapa ett smart kontrakt = gas fee. 
 
4: När allt är på plats med tillgänglig MAX LOAD, PLCUX och PLCU i din balans. 
Då kan du trycka på GET PROFIT vilket skapar ditt smarta kontakt! 
 
 

Trevlig Helg! 
 

 
  Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond partner Platin World 
 


	Trevlig Helg!

