
  
 

Uppdatering 2022-10-31 
 

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. 

 

* Köp/Uppgradera din PLCUX-farm senast IDAG! 
> Exklusiv DOLLAR bonus direkt från mig under denna period! 
 

 
 

Just nu kan du komma i gång med PLCUX-minting och tjäna så mycket som +710% 
per år, helt passivt! 
Du får betalt varje månad, helt automatiskt. 
Du hittar inget som betalar bättre. Dessutom vet du ju redan att det här funkar! 
Jag brukar försöker alltid erbjuda mina medlemmar lite extra. Lägger mycket tid på 
att kunna ta fram svenska guider och instruktioner för att göra det enklare för er. 
Men då och då kör jag även mina egna kampanjer där jag erbjuder olika bonusar 
för köp under begränsade tider osv. 
 

Den här gången erbjuder jag dig en DOLLAR-bonus för dig som köper en PLCUX-
farm under perioden idag (2022-10-18) till den 31:a oktober. 
   
* Köp en PLCUX farm värd €1100 
> din bonus = $100 
 
* Köp en PLCUX farm värd €5500 



> din bonus = $250 
 
* Köp en PLCUX farm värd €11000 
> din bonus = $500 
 
 Min dollar-bonus gäller alltså enbart för köp av någon av dessa PLCUX-farmar som 
jag specificerat ovanför och sista dagen är IDAG! 
Jag betalar ut din bonus till valfri USDT (TRC20) eller BITCOIN-wallet. 
 
Extrabonus till alla som kan och vill! 
Jag bjuder dig även på biljett (värde 300 kronor) till vårt nästa live-event! 
Men du måste då alltså köpa din PLCUX-farm senast idag, den 31 oktober! 
Den 19;e november i Göteborg är det dags för Ultima X Sweden. 
Det här är utbildningsevent med allt om Ultima Cashback, Travel osv. 
 

Det garanterat enklaste sättet för att kunna starta upp 
din egen passiva inkomstmaskin DIREKT! 
 

 
 

Den här uträkningen som jag lånat från Emil visar hur enkelt och snabbt det går att 
få igång en riktig inkomstmaskin som genererar fantastiska passiva inkomster – 
OMGÅENDE med hjälp av en PLCUX farm!  
I exemplet nedanför använder vi en farm/minter som kostar €5500 att köpa. 
 

🔷 Here’s an example of what’s potentially possible with the current maxload and 

current minting speed 😱👇 
 
• MEDIUM LICENSE 12 MONTHS - €5,500.00 
 
• PLCUX MAXLOAD 0.1 = €10,539.00  
                
                                  
TOTAL PURCHASED = €16,039.00  
 
YOU CAN EARN THE FOLLOWING PAID EVERY 30 DAYS WITH PLCUX AT $100k PRICE!! 
 
PER DAY - €197.22  
 
PER MONTH - €5,916.67  
 



PER YEAR - €71,000.00  
 
‼️ TURN €16,039 INTO A MONTHLY PAYMENT OF €5,916.67 X 12 OR €71,000 OVER THE YEAR ‼️ 

 
(This is only calculating example for educational purposes with the current rates, which could potentially 
change. There are no guarantees.) 
 
 

Som du själv kan se så du direkt skaffa dig en ny daglig inkomst på nästan €200 
PER DAG med detta upplägg. Det är cirka 2200 kronor per dag i passiv inkomst! 
Japp, varje dag hela månaden! Det blir en god månadsinkomst det. 

Vem behöver ett ”jobb” att gå till 😊… 
Visst, för att kunna gå in på den här nivån så krävs också en del i ”startkapital”, 
först €5500 i kostnad för att köpa denna farm. 
Men så behöver du även fylla din farm med PLCUX coins för $10 000 om du vill 
fylla den helt. Det är en hel del pengar, jag förstår det. 
 

Men ha då i åtanke att: 
1: De $10 000 du satsar för att fylla din farm med PLCUX coins får du tillbaka efter 
12 månader! 
2: Så den verkliga kostnaden är dessa €5500 som du använder för att köpa din 
farm, men du tjänar alltså $5900 redan månad 1! 
 

Självklart kan du även ”gå in” på en lägre nivå från början och löpande istället 
bygga upp din PLCUX-farm. Precis som många av er redan gjort gällande PLCU 
farms! 
Men se till att dina passiva inkomster inom PLCU sinar efter några månader, bästa 
sättet för att se till att de INTE gör det är att komma igång med PLCUX så fort som 
möjligt! 
 

* Missa inte min guide gällande Ultima 
Cashback/PlatinDeal på svenska! 

 

 
 

Jag har jobbat fram en guide på svenska som visar exakt hur det funkar att köpa 



dessa nya Cashback vouchers. Steg-för-steg-instruktioner som tar dig igenom hela 
processen. 
Jag får många frågor via mejl, om hur Ultima Cashback funkar osv. 
Men som sagt, det finns redan en guide på svenska som visar hur allt funkar som 
jag tagit fram för att hjälpa dig. Börja med att läsa den! 
 
Denna guide finns online här: https://plcusweden.se 
Gå längst ned på sidan, så hittar materialet där. 
 

Men du kan också ladda hem guiden som en PDF via denna länk: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/10/Guide-Ultima-Cashback-Vouchers-1.pdf 

 
Sedan arrangeras det löpande webinars både på svenska och engelska där hela 
Ultima Cashback konceptet förklaras grundligt, se till och var med och lyssna på 
dessa om du vill veta mer! 
 
Inspelat Webinar med Terry 
Börja exempelvis med att lyssna igenom den här inspelningen där Terry 
presenterar PLCU, PLCUX och hela Ultima Cash-back programmet i detalj (på 
engelska). Det finns så extremt stora möjligheter med detta Cashback-koncept, 
Terry förklarar det på ett mycket bra sätt! 
https://www.youtube.com/watch?v=R_r5MEKTzfs  
 

* Ultima X Sweden – Träning/utbildningsevent i 
Göteborg den 19/11 
 

 
 
Ultima X Sweden i Göteborg välkomnar alla den 19. November, som vill upptäcka 

hemligheten med Umtima livet som du kan leva GRATIS 💥  
 
Få 100% cashback på ALLT du betalar: mat, kläder, räkningar, bilen, hyran, 

fastigheten, till och med dina kryptovalutor 😱 

https://plcusweden.se/
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/10/Guide-Ultima-Cashback-Vouchers-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R_r5MEKTzfs


Våra professionella ledare i PLCU teamet kommer att ge dig och ditt team full 
översikt över infrastrukturen som erbjuder denna möjlighet och du kan börja 
använda det IDAG.  
 
Boka din biljett redan nu, det är begränsade antal platser.  
Boka din biljett här: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/ultima-x-sweden-tickets-450417840887 
 
Vi ses i Göteborg den 19:e november! 
 
 

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://www.eventbrite.co.uk/e/ultima-x-sweden-tickets-450417840887


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! 
 

 
 

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. 
 

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


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 vecka! 
 

 
  Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond partner Platin World 
 


	Trevlig vecka!

