
  
 

Uppdatering 2022-11-02 
 

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. 

 

* Du kan fortfarande köpa/uppgradera din PLCUX-farm 
med dubbel max load! 
 

 
 

Ny månad, nya möjligheter! 
Just nu kan du komma i gång med PLCUX-minting och tjäna så mycket som +57.5% 
per månad, helt passivt! 
Du hittar inget som betalar bättre. Dessutom vet du ju redan att det här funkar! 
Man har sänkt den så kallade minting speeden som man sa man skulle göra, men 
har valt att behålla aktuell max load under 2 veckor till. 
 
Var med och lyssna idag klockan 19:00 svensk tid på en presentation (med Emil på 
svenska) av just PLCUX Minting! 
https://us02web.zoom.us/j/2704123309 
 
Lösenord = unity 
 

https://us02web.zoom.us/j/2704123309


 
 

Japp, vi har några riktigt spännande månader framför oss helt klart! 
Inte nog med att man nyligen lanserat Ultima Cashback. 
Snart kommer också Ultima Travel Club, ett sanslöst bra koncept! 
 

 
 

Tänk dig själv, boka dina nästa resa med upp till 90% rabatterat pris. 
Dessutom på det, får du en cashback på 100% på det du faktiskt betalar! 
Företaget jobbar även på att kunna lansera sin egen kryptobörs inom kort, där 
PLCU coins kommer att användas för alla transaktionsavgifter. 
Det här blir bara bättre och bättre! 
Få reda på mer om allt det här nya som kommer, vi kör ett utbildningsevent i 
Göteborg den 19:e november! 
 

* Ultima X Sweden – Tränings/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 😱 
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 
 
Jag kommer vara på plats Göteborg, ta chansen och träffa även Enikö, Terry, Emil 
och många av ledarna här i Sverige. Kom hit och lär dig mer om hela konceptet, 
kom hit och ställ dina frågor osv. 
 
Vi ses i Göteborg den 19:e november! 
 

* Ultima Farm – passiva inkomster med en app 
 

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


 
 

Som jag skrev om i min senaste uppdatering, det här är det garanterat enklaste 
sättet för att kunna starta upp din egen passiva inkomstmaskin – DIREKT! 
Nu är jag inne på min 11:e månad med det här projektet. 
Det har varit en fantastisk resa från starten i december förra året. 
Allt har fungerat perfekt, du får betalt varje månad. Du vet på förhand hur mycket 
du får betalt och när! 
För du vet väl hur enkelt det är att ta reda på NÄR och HUR MYCKET du ska få 
betalt? 
 

 
 
Logga in på din Ultima Farm app, i den nedre menyn så letar du fram det där P:et 
som finns i en ruta (se bilden ovanför), det är där du kan följa alla dina smarta 
kontrakt! 



 

 
 
Man har sedan en tid tillbaka också lagt in olika färgstaplar. 
Rött, då är det långt kvar innan det är dags för utbetalning. 
Gult, börjar närma sig innan du ska få betalt. 
Grönt, nu närmar det sig en utbetalning.  
Du ser också vilket datum/tid du kommer få din utbetalning, dessutom hur mycket 
PLCU du kommer få. 
Så genialiskt, så innovativt – finns inget liknande på marknaden! 
 
Jag vet att det är en del som har sina synpunkter på att PLCU-kursen just nu är så 
pass låg som den är. Det är där risken finns inom denna typ av inkomstkoncept, att 
aktuell kryptovaluta (i detta fall PLCU) tappar sitt värde. 
Men jag känner mig väldigt lugn kring det där med PLCU-kursen. 
Jag och även du vet ju vad som är på gång inom projektet, vilket stenhårt jobb 
som Alex och hans team lägger ner på att utveckla hela konceptet. 
Det handlar inte bara om de nya delarna med Ultima Cashback, Ultima Travel Club 
och den egna kryptobörsen. Det pågår massor med förhandlingar och diskussioner 
löpande med nya och ännu större kryptobörser för lansering av PLCU. 
Man är i diskussioner med CoinMarketCap för att få rätt listning på deras sida osv. 
Men det här är något som måste få ta sin tid, bitarna kommer att falla på plats en 
efter en och då kommer vi även få se en högre kurs på våra PLCU coins. 
 

Sedan fungerar den nya mintingen inom PLCUX på ett litet annat sätt. 



Kursen gällande PLCU sätts helt och hållet till 100% av marknaden. 
Men så är det inte med PLCUX.  
PLCUX coin kan enbart köpas/säljas med PLCU, finns enbart på kryptobörsen 
Coinsbit och där har man satt en ”fast kurs” på $100 000. 
Det gör mintingen inom PLCUX extremt lönsamt just nu! 
 
Den här uträkningen som jag lånat från Emil visar hur enkelt och snabbt det går att 
få i gång 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. 
Vart och hur ska du kunna hitta något liknande? 
Det här är ju dessutom något som du redan vet fungerar! 
Efter över 6 år på marknaden, med 1.5 miljoner medlemmar lanseras nu alltså 
PLCUX Minting! 
 



  
 
Ha då också i åtanke att: 
1: De $10 000 (enligt exemplet) 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! 
 

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! 
 

* Några avslutande rader från mig… 
 



 
 

Det här är ju mitt nyhetsbrev, där jag uppdaterar personer i min downline om allt 
som händer inom PLCU, det gör ju också att jag kan skriva om vad som helst som 

jag vill 😊… 

De personer som är med i min ”grupp” (min downline) är helt klart väldigt 
uppdaterade och välinformerade om allt som händer inom PLCU. 
Det är bra! 
Men ibland blir jag ändå förvånad… 
Det kan handla om frågor och åsikter jag får in om det här projektet från personer 
som varit med ett tag nu (i en del fall väldigt länge).   
Via dessa frågor/åsikter får jag fram att det är en del som inte alls fattat ett dugg, 
man hänger inte alls med. Man har gjort ett medvetet val att luta sig tillbaka och 
inte göra ett dugg, inte hålla sig uppdaterad trots all den information som faktiskt 
finns tillgänglig. Orkar man inte engagera sig så tycker jag inte heller man kan 
komma o klaga. Det där är för lamt, det är för dåligt! 
 

Vill du bli framgångsrik inom affärer, se då till att börja engagera dig i dina egna 
affärer. Japp, det handlar ju om dina egna affärer och dina egna pengar. 
Vill du har mer information och lära dig mer om det här konceptet så måste du 
också engagera dig. I alla fall om du vill gå från ”små löpande inkomster” till ”stora 
löpande inkomster”.  
Kom till Göteborg den 19:e november exempelvis.  
Det här är ett väldigt bra tillfälle att verkligen engagera dig i hela Ultima-
konceptet. Ditt eget engagemang påverkar hur mycket kommer kunna tjäna nu 
och i framtiden inom PLCU. 
Kom till Göteborg och träffa framgångsrika ledare inom PLCU som via just det här 
affärskonceptet har lyckats med att förändra hela sitt liv på mindre än 1 år! 
Möjligheterna finns där för dig som också är intresserad av att skaffa dig ett fritt liv 
där du helt styr din egen tid.   
 
 



 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
 

 
  Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond partner Platin World 
 


	Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

