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Asphalt 8: Gerçek Yarış Oyunu şık Asphalt 8 - Car Racing Game v5.9.0n mod Özellikler: 13 Nisan 2019 14:44:09 Bu 4.2.0 geliştirici özel bir GPU optimizasyonu yaptı ve ücretsiz veri paketi hepsi evrensel olamaz! Lütfen duvarı çevirin! Aksi takdirde, indiremezsiniz, şebeke hızlandırıcısını kullanmak en iyisidir! [Çatlama Açıklaması] Özel mükemmel
çatlak! Tüm paralar, yıldızlar, aynı seviye sınırsızdır (ekran görüntüsü gibi), gizli araçların kilidini açın, para biriminin kullanımını kaldırın! Hile Testini Kaldır (Tek Mod), artık kapatılmıyor! 22 Aralık 2020 1. Yeni sürüm, Google Market Pass Download paketine atlamak zorunda kalır ve veri indirmek için ödenen Google Store (manşon) olmayan
Netizens'e neden olur. Google Katılımını yükledikten sonra, oyuna girmek için oyun hızlandırıcısını kullandıktan sonra lütfen Google Store'a giriş yapın! 2. Oyun Google üç parçalı set gerektirir ve cep telefonu Google'ın arkadaşları yoktur. Lütfen% 100 ağ oyun kutusunda "Google Installer 6.0" veya "Google Installer" ı indirin! Asfalt 8'de, şimdiye kadar
yaratılan en sıcak, en yüksek performanslı rüya makinelerinden bazılarında yarışacaksınız, arabalardan bisikletlere, küresel bir hız turuna katılıyorsunuz. Blazing Nevada Çölü'nden Tokyo'nun sıkı dönüşlerine kadar, bir mücadele dünyası, heyecan ve arcade eğlenceli bir dünyayı bulacaksınız! Gerçek lüks rüya arabaları ve motosikletler! • Üzerinde 190
Yüksek performanslı araba ve bisiklet sürmek ve sınırlarını ötesine itin. • En İyi Lisanslı Üreticiler ve Modeller: Lamborghini Veneno, Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse, Ferrari Laferrari, McLaren P1, Porsche 911 GT3 RS, Ducati Monster 1200 & Daha fazla, bir seçim yarış motosikletleri de dahil olmak üzere! • Yeni kaydedilen yüksek kaliteli motor,
gerçekçi ses daldırma için sesler. • Stil ile rakipleri almak için 2300'den fazla çıkartma ile sürüşlerinizi özelleştirin ve yükseltin! Asfalt 8 ile havadan çıkın 8 • Rampalara basın ve yarışı fizik sınırlarının ötesinde, bir araba ya da bisikletle gökyüzüne serbest bırakır! • Namlu ruloları ve vahşi 360º atlar Rakipleriniz. • Havada manevra yapın, arabanızdaki
delilerinizi çekerek veya motosikletinizi artırın, spe'inizi en üst düzeye çıkarmak için ED & Hedefe hızlı bir yol bulmak. Egzotik Yeni Lokasyonlar • Venedik, Fransız Guyanası, İzlanda, Nevada Çölü ve diğer heyecan verici yerler gibi 16 farklı ortamda 40'tan fazla yüksek hızlı parça Arabanızı veya bisikletinizi tersine çevirin! • Orijinal modda veya ayna
varyasyonunda istediğiniz herhangi bir parçayı ya da ayna varyasyonunu, sizi ayak parmaklarınızda tutacağınızdan emin olmak için. Her yer boyunca. Masterings, oyununuzu yarışmanın en üstüne yükselteceğinizden emin olun! Hızlı ucube için sonsuz bir içerik akışı! • 9 Mevsim ve 400'den fazla olay, kariyer modunda bile, hatta bol miktarda zorlukla
En deneyimli araba ve motosiklet sürücüleri. • Sonraki gen gölgelendiriciler, gerçek zamanlı geometri yansıması ve diğer şaşırtıcı HD efektleri sayesinde çarpıcı görseller. • Yarışta taze bir bükülme için enfekte ve kapı sürüklenme modlarını kontrol edin . • Oyunundaki en son arabalara erken erişim de dahil olmak üzere sınırlı zaman bardaklarında en
iyi ödüller kazanın! • Detaylı bir hasar sistemi. Ultimate Multiplayer Yarış Deneyimi! < BR> • 8 gerçek oyuncu için eşzamanlı çok oyunculu eylem için donanım! • Multiplayer Seasons & Lig! Sınırlı zamanlı yarış mevsiminde puan kazanmak ve ödülleri puanlamak için diğer oyunculara karşı en iyi şekilde yarışın. • Rivals'ın hayalet arabalarınızı ve
bisikletlerinizi pistte takip ederken eşzamansız yarışlara girin. • Skorları karşılaştırın Dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlar ve rakip sürücülerle yeni liderlikler. • Yarış başarılarınızı paylaşın ve nihai hız makinesi olduğunuzu kanıtlayın. Müzik ruhunuzu devretmek için • Kalp-thumping mix ASPHALT 8'in Hızlı Arcade Yarışına İhtiyaç Sürmesini
Sağlayan İnanılmaz Müzik Lisansı. Kontrol Özelleştirme • Ekrandaki simgelerinizi ve kontrollerinizi yeniden düzenleyin, ancak oyun tarzınızı özelleştirmek ve optimize etmek ister misiniz? , gerçek bir HD dublör yarış deneyimine hazır mısın? Düzinelerce yüksek oktan motosiklet arasında Ferrari, Mercedes veya Rüyalarınızı Audi'yi kullanabilir misiniz?
Çığır açan hız için doyumsuz bir ihtiyacınız var mı? Peki, bunu Gitmek için yeşil ışığınızı göz önünde bulundurun ve asfalt 8, hızlı! __ Sıcak tekerlekler ve ilgili ticari markalar ve ticaret elbiseleri, Mattel'den gelen ve lisans altında kullanılmaktadır. © 2017 Mattel. Tüm hakları saklıdır. __ adresindeki resmi sitemizi ziyaret edin Http://gmlft.co/ckenral
adresindeki yeni blogu inceleyin. Bizi Sosyal Medya'da takip etmeyi unutmayın: Facebook: Twitter: > Youtube: forum: Bu uygulama, uygulama içinde sanal öğeler satın almanızı sağlar ve üçüncü taraf reklamlar içerebilir Bu sizi üçüncü taraf bir siteye yönlendirebilir. Gizlilik Politikası: Kullanım Koşulları: http: //www.gameloft. COM / EN / Kullanım
Koşulları Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi: Asphalt 8 Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk Android’deki ünlü oyun serisine devam ediyoruz. Oyuncunun yeni bölümünde elden geçirilmiş fiziği bizleri bekliyor, grafikleri sıkılaştırıyor ve çevrimiçi yarışa katılma fırsatı buluyoruz. Mükemmel oyun, yüksek kaliteli grafikler ve harika müzik sayesinde son oyun hak
ettiği popülerliği kazandı. Bu bileşenlerin sekizinci bölümünde, temel olarak yeni bir seviyeye getirildi, daha da iyi hale geldi. Ancak, olumsuz anlar var, ancak daha sonraları. HİLE – MOD AÇIKLAMASI:– Sınırsız Para hilesi– Sınırsız elmas hilesi Asphalt 8 v6.3.0u Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk 1 Asphalt 8 v6.3.0u Sınırsız PARA Hileli – Mod Apk 2 Ana
Sayfa » Android Oyun » Yarış Oyunları » Asphalt 8: Airborne Studio Furukawa v1.2.3 • PARA HİLELİ Tree Men Games v1.0 • PARA HİLELİ Tiramisu v0.1.282 • PARA HİLELİ Untitled_Games v0.3.6 • PARA HİLELİ Ice Storm v0.99.53 • REKLAMSıZ BoomBit Games v1.16 • MEGA HİLELİ © 2021 Telif hakkı: APKOYUN.CLUB “Gameloft SE” sağlayıcısı
tarafından kullanıcılara sunulan, yarış kategorisinde yer alan bir oyundur. Asphalt isimli serinin içinde bulunan oyun, +300 farklı araç modeline sahiptir. Asphalt 8 APK Mod İndir ve tüm araçlara ulaş! Oyun içerisinde, +75 pist bulunmaktadır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak oynanabilir. Asphalt 8 APK Son Sürüm ile oyunun güncel versiyonuna
ulaşabilirsiniz. Oyun Özellikleri Oyun içerisinde taklalar atabilir, havada asılı kalırken akrobasi yapabilirsiniz. Rakiplerinizle mücadeleye girebilir veya oyun zekasına karşı tek oyunculu olarak rekabete girebilirsiniz. Kullanıcılar için düzenlenen liglerde yarışabilir, sezona katılarak rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Başarılarınız sonucunda ödüller
kazanabilirsiniz. Asphalt 8 APK Mod kullanıcılara “PEGI 7” sertifikası ile birlikte sunulmuştur. PEGI 7, +7 yaş kullanıcıların oyun içerisinde olumsuz etkilere maruz kalmayacağını ifade etmektedir. Oyun içerikleri sürekli güncellenmektedir. Bu sayede yeni yarış şekillerine sahip olarak, keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Asphalt 8 Airborne APK
Mod avantajlarıyla mücadelede yerinizi hemen alabilirsiniz.
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