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TerraGenesis Uzay Kolonisi v5.0.2 PARA HilELİ APK, strateji, strateji ve taktikler ve taktikler, android platformnun android platformnun popüler oyunlarını. Bu koloni, ve live seve mutlu bir şekilde. TerraGenesis Uzay Yerleşimcileri ve maddi sorunlardan ve genel zorluklardan mod APK yani sınırsız gen sürü hileli, sınırsız para hileli, gerçek
parayla silik tüm özelliklerin özellikleri nin özellikleri benim sine yene, bu yüzden de, dileňde ve genel zorluklar balayıp rahatça' balayıp. Farklı gezegenler, politika, düşmanlar ve sizleri. TerraGenesis Uzay Kolonisi v5.0.2 hata. 2D-3D'de grafikler insa edilir. Çift parmak ile kontrol edin. TÜRK dil dil. TerraGenesis - Space Settlers Play
Store'en 145.000'den fazla indirilmiştir. İnDİrME LİNKİ: Multiplayer Modu ve Ayar Araba LARı ile Otopark Oyunu APP Bilgi İndir Sürüm 4.2.9 (500062) Apk Size147.29 MB Geliştirici Appolzhass Malware CheckTRUSTTRUST Installer android5.0 ve yukarı Paket PackageCom.olzhas.carparking. multyplayer.apk
2458d4ed3f275153cbc60daed8d4 Rate3.98 İndir Otopark Multiplayer 4.2.9 APK İndir APK Dosya (147.29 MB) Google Play App Açıklama Otopark Multiplayer olzhas, otopark, multyplayer, simülasyon, park, içerik sınıflandırması Tümü 'dir (PEGI-3). Bu uygulama, bu uygulamayı kullanan 82 kullanıcının 3,98'ine puan landırılır.
Şirket/geliştirici hakkında daha fazla bilgi için lütfen onu geliştiren olzhass web sitesini ziyaret edin. com.olzhas.carparking.multyplayer.apk uygulamaları Android 5.0 ve daha yüksek Android cihazlarda indirilebilir ve yüklenebilir. 4.2.9'un en son sürümü indirilebilir. En sevdiğiniz tarayıcıyı kullanarak uygulamayı indirin ve uygulamayı
yüklemek için Yükle'yi tıklatın. Hem temel hem de temiz APK dosyaları ve APK Mirror'dan daha hızlı indirme hızları sağladığımızı lütfen unutmayın. Bu uygulama APK mağazada 566354 + kez indirilmiştir. Ayrıca com.olzhas.carparking.multyplayer APK indirebilir ve popüler Android Emülatörleri ile çalıştırın. Park Multiplayer: Sadece park
hakkında değil. * 50 + İç ile Otomobil * Araba Ayarı (Süspansiyon, Dış, Motor Ayarlama, Dişli Ayarı, COG Ayarları) * Multiplayer Free Drive * Sohbet * 75 Seviyeleri * Kamyon Park * Trafik Arabaları * Yayalar * Büyük Çevre App ChangeLog New Cars Yeni Lastikler Yeni Jans Uygulama Ekranları İzinleri Android cihazınızda aşağıdaki izinleri
gerektirir. Örneğin, ağ bağlantılarını görüntülemek, uygulamanın Bluetooth aygıtlarıyla çiftler gibi ağ bağlantısı bilgilerini görüntülemesine olanak tanır, uygulamanın telefonunuzdaki bluetooth yapılandırmasını görüntülemesine ve eşleştirilmiş aygıtlarla bağlantı oluşturmasına ve kabul etmesine olanak tanır. Yapışkan yayın gönder
Uygulamanın yayın sona erdiğinde kalan yapışkan yayınları göndermesine izin verir. Aşırı kullanım, telefonunuzun çok fazla bellek kullanmasına neden olarak yavaş veya kararsız hale getirebilir. Wi-Fi Multicast Alımına İzin Vermek, uygulamanın yalnızca telefonunuzu değil, çok noktaya yayın adreslerini kullanarak Wi-Fi ağındaki tüm
aygıtlara gönderilen paketleri almasına olanak tanır. Çoklu yayın olmayan moddan daha fazla güç kullanır. Tam ağ erişimi Uygulamanın ağ bağlayıcıları oluşturmasına ve özel ağ protokollerini kullanmasına olanak tanır. Tarayıcı ve diğer uygulamalar Internet'e veri göndermenize izin verir, bu nedenle bu izin Internet'e veri göndermek için
gerekli değildir. Ses ayarlarınızı değiştirIn Uygulamanın SD kartınızın içeriğini okumak gibi genel ses ayarlarını değiştirmesine izin verin Uygulamanın SD kartınızın içeriğini okumasına izin verin. ses kaydı Uygulamanın mikrofonla ses kaydetmesini sağlar. Bu izin, uygulamanın onayınız olmadan herhangi bir zamanda ses kaydetmesine
olanak tanır. Örneğin, SD kartınızın içeriğini değiştirebilir veya silerek uygulamanın SD karta yazmasına izin verebilirsiniz. Alarm ayarlama Uygulamanın yüklü bir çalar saat uygulamasında alarm ayarlamasına olanak sağlar. Bazı çalar saat uygulamaları bu özelliği uygulamayabilir. Google Play Faturalandırma uygulamasındaki
faturalandırma, uygulama içi faturalandırma istekleri göndermek ve Google Play'i kullanarak uygulama içi faturalandırma işlemlerini yönetmek için basit ve basit bir arayüz sağlar. Internet'ten veri almak Uygulamaların uygulamanın hizmeti tarafından gönderilen aygıt iletilerine bulut kabul etmesine izin verir. Bu hizmeti kullanmak veri
kullanımına neden olur. Kötü amaçlı uygulamalar fazla veri kullanımına neden olabilir. Benzin İstasyonu 2 Karayolu Servisi v2.4 PARA HİlELİ APK, araba sürme, zaman zaman ve simülasyon oyunları ile oyun larını gerçekleştirin. Bu da onun araba ile yollama, istasyonlara ve kazaya ve kazaya damak tir. Benzin İstasyonu 2 Karayolu
Servisi ve genel sorunlardan ve genel zorluklardan mod APK yani sınırsız para hileli, gerçek parayla tüm özellikleri tüm özellikleri n izle ve bu da bu da Onlarca bölüm, keskin virajlar, farklı modellenmiş araçlar ve sizleri. Benzin istasyonu 2 Karayolu Servisi v2.4 hata. Grafikler 3D ve ses kalitesi seviyededir. Kontroller çift parmak ile
sağlanabilmektedir. Gas Station 2 Highway Service Play Store'da 6.000'den fazla indirilmiştir. «Oyuna Devam» Tankstation 2 Highway Highway MOD APK Android 2.5.4 Ekran Görüntüsü Açıklama: Emniyet kemerinizi bağlayın ve bir ömür boyu yolculuk için hazır olun! Açık bir karayolu üzerinde seyahat ederken, seyahat güvenliği ve
rahatlığı yol boyunca sağlanan hizmetlere bağlıdır. Bu onları keşfetmek sağlayan bir oyun! Özellikler:* Etkileyici araba koleksiyonu: Farklı görev hedefleri * GERÇEKÇI VE ÖZEL KARAYOLU ALANI ile 15 şaşırtıcı araba: otantik çevresi keşfedin * 75 HEYECAN VERICI GÖREVLER: Büyük bir kampanya yenmek için, ilerleme * ÖDÜL
ZORLUKLAR için oyun para kazanmak: Rekorlarınızı kırmak, oyun ana! Oyunlar!
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