
  
 

Uppdatering 2022-11-16 
 

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 X Sweden – Tränings/utbildningsevent i 
Göteborg nu på lördag den 19/11 
 

 
 

Japp, nu på lördag är det äntligen dags för Ultima X Sweden. 
Vad jag förstått finns det inte speciellt många biljetter kvar att köpa längre. 
Vi kommer att bli över 200 personer på plats som kommer få ta del av den här 
utbildningen: 
 
- Presentation av PLCUX-konceptet 
- Cashback Systemet förklarat i detalj 
- Bilprogrammet, hör hur det fungerar direkt från svenskar som varit i Tyskland och 
köpt bil via cashback-upplägget 
- Fastighetsprogrammet förklarat i detalj 
- Så här funkar ”X Strategy” 
- Jobba aktivt inom Platin World 
 
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. 
 
Hoppas vi ses i Göteborg på lördag! 
 

* PLCUX – farming 
 

 
 

 
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 i gång med din PLCUX farm så genererar du 
snabbt en mycket bra passiv inkomst varje månad.  
 
Dagen efter Göteborgs-eventet är det den 20:e november.  
Det är då exakt 11 månader sedan jag startade upp mitt första smarta kontrakt 
inom PLCU. Jag har sedan dess fått betalt exakt samma antal PLCU coins varje 
månad, allt har funkat perfekt! 
Nästa månad den 20:e kommer jag dessutom få tillbaka min ursprungliga insats 
när jag startade upp just det här smarta kontraktet. För det är då det här smarta 
kontraktet upphör (12 månaders kontrakt). 
Det har blivit många uppstartade smarta kontrakt under den här tiden. 
För här gäller det ju verkligen att man inte låter sina inkomstkällor få sina ut, 
därför är det viktigt att du också kommer i gång med PLCUX-farming nu. 
Alex har precis gått ut med informationen om att man behåller nuvarande dubbel 
max load under hela november månad. 

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


 
 
Japp, vi är rätt positionerade och vinner fortfarande! 
Kryptovalutamarknaden har varit väldigt ostabil den senaste tiden, kurserna på 
samtliga kryptovalutor har pressats ned rejält. 
Men vi har fortfarande passiva inkomster tack vare våra digitala farmar. Vi har 
smarta kontrakt aktiverade som ser till att vi alltid får betalt i tid, månad efter 
månad. Vi kan logga in på Ultima Farm för att se exakt NÄR vi ska få betalt och 
HUR MYCKET vi ska få in på vårt konto. Allt är automatiserat, passiva inkomster på 
riktigt! 
 
 

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 

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. 
 
4: När allt är på plats med tillgänglig MAX LOAD, PLCUX och PLCU i din balans. 

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


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 
 


	Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

