
 
 

För att kunna göra en så kallad swap mellan PLCUC till PLCU gå till den här sidan: 

https://plcultima.com/en 
 

Logga in med samma inloggningsuppgifter som du använder på 

PlatinWorld/UltimaFarm osv. 

Väl inne på sidan så väljer du ”Swapping units” i menyn till vänster. 
 

 
 

Du kan välja mellan att swappa allt mellan 0.01 PLCUC ända upp till 1000st 

PLCUC. I mitt exempel kommer jag att välja att swappa 1st PLCUC till 1st PLCU. 

https://plcultima.com/en


 

 

Det hela är mycket enkelt, klicka på den stora gröna knappen där det står 

”Swap”. Du kommer då direkt till en sådan här ordersida (se bild nedanför). 

Du betalar också en transaktionsavgift på 3% varje gång du gör en swap. 
 

 
 



Nu måste du öppna din Ultima Wallet app. 

Enklast är att scanna QR-koden i din Ultima Wallet. 

Då får du direkt rätt summa/adress dit pengarna ska skickas. 

Men du kan även kopiera adressen dit pengarna ska skickas och sedan skicka 

rätt belopp (i PLCUC) till den aktuella adressen. 
 

 
 

Du får besked direkt på skärmen när transaktionen är genomförd och klar – 

TRANSACTION SUCCESS kommer upp i grönt. 

Grattis du har nu swappat en PLCUC till en PLCU! 

 

Du får direkt tillgång till all fakta gällande denna swap som du genomfört. 

 

 
 

Du ser hur många PLCU du kommer att få från år 1 och fram till år 5. 

Så här ser den fasta utbetalningsplanen ut från år 1 fram till år 5: 



 
År 1: 2% 

År 2: 5% 

År 3: 10% 

År 4: 20% 

År 5: 63% 

 

Dessa procent gäller alltså på enhetspriset för PLCU coin, priset för 1st PLCU 

kommer med tiden att variera. Det vill säga kursen för 1st PLCU kan både gå upp 

och ner i värde. 
 

Exempel:  

Du swappar 1st PLCUC till 1st PLCU och priset för 1st PLCU ligger kvar på 

$20 000 under hela perioden. 
 

- År 1 har du 2% på $20 000 = $400 

- År 2 har du 5% på $20 000 = $1000 

- År 3 har du 10% på $20 000 = $2000 

- År 4 har du 20% på $20 000 = $4000 

- År 4 har du 63% på $20 000 = $12600 

 

Överföringar av PLC Ultima-mynt till ditt tillgängliga saldo kommer att ske varje 

månad. Du kan också klicka på menyvalet ”Show Details” för ännu mer 

information. 

Där ser du hur månad för månad hur mycket PLCU som du kommer att få ut. 

All information finns tillgängligt där för dig! 

 

 
 



Som du ser så finns min allra första utbetalning av PLCU tillgängligt direkt på 

sidan. 
 

 
 

Väljer du att göra ett uttag (Payout) så för du över dina PLCU till din Ultima 

Wallet och det konto du har där för just för dina PLCU coins. 

 

Översikt på engelska hur swapping fungerar inom PLC Ultima: 
https://youtu.be/L-H8-h-vPS4 

 

Genomgång av sidans funktioner (på engelska): 
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/swapping-plcuc-to-plcu-an-overview-of-site-functionality 
 

Hur du gör uttag av PLCU coins från ditt swapping-konto (på engelska): 
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-to-make-payout-plcu-coins-after-swapping  

 

 

Reservationer: 

Det här är informationen är framtagen av en fristående affiliate till PLCU. 

Det är alltså inte företaget bakom PLCU som tagit fram informationen. 

Alla uppgifter och fakta som finns med i denna information är framtagen för beskriva aktuellt ämne så 

rätt och riktigt som möjligt, trots det kan alltid felaktigheter uppstå.  Dessutom förändras konceptet 

löpande, därför kan information snabbt bli oaktuellt. Det är alltid upp till dig som läsare att själv 

kontrollera alla de uppgifter och fakta som ingår i det här informationsmaterialet. 

 

https://youtu.be/L-H8-h-vPS4
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/swapping-plcuc-to-plcu-an-overview-of-site-functionality
https://blog.platinworld.com/en/faq-item/how-to-make-payout-plcu-coins-after-swapping

