
  
 

Uppdatering 2022-11-07 
 

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. 

 

* Ultima Lifestyle är möjligt, kom igång med PLCUX och 
lär dig mer om övriga projekt inom Ultima 
ekosystemet! 
 

 
 

Missa inte kvällen webinar på svenska! 
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! 
Efter 6 år på marknaden, 1,5 miljoner medlemmar och projektet har redan skapat 
tusentals miljonärer med PLCU-farmarna. 
Men nu är det PLCUX som gäller! 
 
Var med och lyssna idag klockan 19:00 svensk tid på en presentation av just PLCUX 
Minting! 
Det är en presentation på cirka 20 minuter. 
* Sedan 19.20 viktig uppdatering för alla medlemmar i Sverige! 
https://us02web.zoom.us/j/2704123309 
 
Lösenord = unity 

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


 

 
 

 

* 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 

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! 
 

* PLCUX – stabilt pris på $100 000 i kombination med 
en minting speed på 57.5% per månad gör det väldigt 
lönsamt! 
 

 
 

Gå igenom den här korta videon (på engelska) så förstår du hur kraftfullt det här 
konceptet är. Det är Lee Markham från Bluegrass Training som tagit fram den här 
videon: 
https://youtu.be/JrFxWnVMMK0 
 
Jag har personligen gått vidare till PLCUX-farmen och bygger nu stadigt upp mina 
passiva inkomster igen genom att löpande fylla på min farm med nya PLCUX coins. 
Visst, det är några extra steg med att komma i gång med PLCUX i jämförelse PLCU. 
Men långt ifrån svårt och när du väl är igång med din PLCUX farm så genererar du 
snabbt en mycket bra passiv inkomst varje månad.  
 
 

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

https://youtu.be/JrFxWnVMMK0


 
 

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! 
 

 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
 



 
  Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond partner Platin World 
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