
  
 

Uppdatering 2022-12-06 
 

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. 

 

* 2 dagar kvar innan MAX LOAD halveras, säkra din 
PLCUX-farm idag (eller imorgon…) 
 

 
 

Vilken MAX LOAD du har i din PLCUX-farm är viktigt för dina inkomster! 
 

Den så kallade MAX LOADEN är viktig, ju mer max load du har ju mer PLCUX coins 
kan du fylla upp din farm med. Ju mer PLCUX du har i din farm, desto bättre 
förtjänst varje månad! 
Vad betyder det i praktiken? 
Exempel: 
 

- BASIC Minter kostar €1100, max load nu = 0.02 PLCUX (motsvarar $2000). 
Med 55% avkastning per månad så kan du tjäna $1100 per månad. 
Men då max load sänks till 0.01PLCUX om 2 dagar så blir det $1000 och med 
avkastning på 55% per månad så tjänar du $550 per månad. 
 
- MEDIUM Minter kostar €5500, max load nu = 0.1 PLCUX (motsvarar $10 000). 
Med 55% avkastning per månad så kan du tjäna $5500 per månad. 
Med då max load sänks till 0.05 PLCUX om 2 dagar så blir det $5000 och med 
avkastning på 55% per månad så tjänar du $2750 per månad. 
 



Tänk dig själv möjligheterna med en PLCUX MEDIUM Minter just nu! 
Du kan leta hur länge som helst där ute, du kommer inte kunna hitta något som 
kommer i närheten av det här, när det gäller avkastning per månad! 
Du kan alltså ha en fast och passiv månadsinkomst under 12 månader på $5500, 
det motsvarar idag mer än 60 000 svenska kronor. 
Hur mycket tjänar du idag, per månad? Hur mycket av din egen tid behöver du 
satsa för dra in de pengar som du idag tjänar varje månad? 
 

 
 

Här gäller det att förstå skillnaden också mellan det vi jobbat med under ett helt 
år, det vill säga PLCU-farming. Där är ju aktuell PLCU-kurs väldigt avgörande för 
hur stor vår förtjänst blir varje månad. Ju högre kurs på våra PLCU-coins, desto 
mer tjänar vi varje månad. 
Men då PLCUX-kursen är fast (fixed) vid 1st PLCUX =$100 000 så vet vi på ett helt 
annat sätt hur våra förtjänster ser ut månad efter månad inom PLCUX-farming. 
Vi vet NÄR vi får betalt, vi vet HUR MYCKET vi kommer få betalt varje månad – 
smart! 
 

* Inspelade webinar från förra veckan 
 

 
 



Ett bra sätt för att hålla sig uppdaterad kring allt som händer inom detta projekt är 
att givetvis att vara med och lyssna/se på de webinars som arrangeras varje vecka 
inom olika ämnen. Det är dock inte alltid man har möjligheten att vara med och 
lyssna live. Därför spelas de allra flesta webinars in, här är några av de allra 
viktigaste webinaren från förra veckan! 
 
* Mycket bra träning på svenska med Enikö, från 2022-11-28 
* PLCU X - att förstå ”fixvärde” samt hur man kan köpa/sälja PLCU X. 
* Coinmarketcap - vad är det? Varför är det viktigt? Hur kan medlemmarna påverka framgången 
av PLCU på Coinmarketcap?  
* Vi tittar på och analyserar PLCU pris 
 

 
 

https://youtu.be/q31Y3s-jcPo  
 
* Alex svarar live på frågor från medlemmar på detta webinar från 2022-12-04 
 

 
 

https://youtu.be/geKI8iF05eY  
 

* Kommande lösningar från PLC Ultima! 
 

https://youtu.be/q31Y3s-jcPo
https://youtu.be/geKI8iF05eY


 
 

Mycket har hänt det här inom det här projektet på kort tid. 
De allra första personerna som började jobba med PLCU-farmingen (minting) kom 
i gång december 2021, det vill säga för snart ett år sedan! 
 

 
Grattis, PLCU fyller ett år! 

 
Det var då vi ”frös”(låste) våra första PLCU coins i vår Ultima Farm app, för att 
kunna skapa ett smart kontrakt. Dessa smarta kontrakt har under året som gått 
sett till att vi alltid fått betalt månad efter månad. Allting har fungerat med 

automatik, riktigt smart😉. 
Det innebär alltså att de allra första kontrakten kommer att löpa ut den här 
månaden. Den insats som vi en gång i tiden satsade i PLCU betalas nu tillbaka, allt 
enligt det förprogrammerade smarta kontraktet som löper under 12 månader.  
 

Här tror jag det också är viktigt att du verkligen ser till att se över dina affärer 
inom PLCU, att du inte låter den här inkomstkällan sina ut. 
För månad för månad kommer dina smarta PLCU-farming kontrakt att löpa ut, de 
slutar generera nya inkomster. Därför är det hög tid nu att du ser till att du är 



igång med PLCUX-farming! 
Det är dessutom väldigt lönsamt just nu! 
- Frys dina PLCUX i en PLCUX-farm och tjäna så mycket som 55% per månad. 
- PLCUX har ett fixerat pris på $100 000. 
 

Förutom att vi alltså gått från PLCU-farming till PLCUX-farming så har företaget 
lanserat det mycket innovativa CASHBACK-programmet på Platindeal! 
 

 
 

Snart kommer alltså även egen kryptobörs lanseras och Ultima Travel Club där vi 
kommer att kunna hotellrum/flygresor med upp till 90% rabatt och cashback! 
Saaaay Whooooooot! 
Kan bara hålla med om att vi arbetar med världens bästa nätverks/kryptoföretag! 
 



 
 

* 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.  
 

OBS! 
- Köp din PLCUX-farm innan den 8/12, för då sänks MAX LOAD till hälften! 
 

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, det här är 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! (inte just nu under 
systemuppdateringen). 



 
Skillnaden är när du sedan ska fylla på din PLCUX-farm. Det måste då givetvis göras med PLCUX-
coins, inget annat. 
PLCUX coins går enbart 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! 
 

 
 

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. 

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


 
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! 
 

* Underhåll pågår fortfarande gällande PLCU. 
Det innebär att det fortfarande inte går skicka PLCU till 
och från Ultima Wallet 
 

 
 

Förhoppningsvis blir man färdiga med dessa tekniska uppdateringar snart. 
Men under den här tiden så kan du alltså inte exempelvis köpa en PLCUX-farm 
med dina PLCU som du har i din Ultima Wallet. 
Betala istället med USDT eller BITCOIN, om du vill köpa en PLCUX-farm. 
De smarta kontrakten fortsätter att leverera som vanligt. 
 

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 
 



 
  Mikael Eriksson, Independent Purple Diamond Partner Platin World 
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