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Bira uygulama en son eski akıllıa akıllıa yüka neden neden bira durumdur. Bazen daha daha yeni bir sistem, daha fazla, sistem de inin bilir. Uygulama geliştiricisi sorunu çözene lygiai uygulamanın eski bira ve. Toplam Fetih geri geri ve varsa Uptodown'da uygulamanın sürüm de e bak. Uptodown'da bu uygulama indirilen
tüm dosya dosyani. Android ve Viso Conquest iyi indirin. Uptodown'da bira toplam fetih ve ücretsiz olarak. 2.1.4b 20Kas 2020 2.1.2m 7 Eyl 2020 2.1.2m 2 Haz 2019 2.1.2m 1 Haz 2.1.2m 1 Haz 2.1.2m 26 Mayıs 2019 2.1.2m 2019 2.1.0e 27 Haz 2015 2.0.0g 4 Mayıs 2015 1.9.0t 4 Mar 2015 1.8.1a 17 Eyl 2018 1.8.0i 23
Ara 2014 1.7.0y 15 Kaş 2014 1.6.0u 6 Ağu 2014 1.4.1e 4 Nis 201 4 1.0.1 19 Eyl 2013 Android ve Apk Editörü : Apk Maker : Apk Creator36.0MB|1.0Total Snooker31.8MB|2.3.9Apk Installer36.2KB|1.1.1MAX Player - Toplam Video Player8.6MB||1.0Total Video Converter10.3MB|103Apk To SD card427.2KB|1.37Update
Software 2019 - APK Updater Checker15.9MB|2019.1.0Sd Card Apk Installer2.5MB|1.1.1APK Editor : APK Creator &amp; Extractor8.3MB|1.0Planet Conquest449.6KB|1.1WA DELTA Versi Yenİ - GB 20195.0MB|1.0Ordu Korkutucu granny Mod: Korku oyunu 201967.9MB|1.7Toplam Video Dönüştürücü3.1MB|1.0.3Mayıs
27 2015 - com.gameloft.android indireceğim. Toplam Fetih 2.1.0e ücretsiz bir strateji oyunu, toplam indir. Bir sürüm seçin. Burada mod sürümünü indirin. 9 Şubat 2018 - Home game android toplam fetih 1.0.2 Mod (Offline ACC). Ctt: APK güncelleştirilmişse playstore'un bir güncelleme sürümü varsa asla güncellemeyin
apk olacaktır. Post Newer Old Posts Home. Toplam fetih mod apk eski sürüm sınırsız taç - Merhaba çocuklar bu kez admin İpuçları androidku genel fetih mod apk eski sürüm sınırsız taç prim tam sürüm ücretsiz indirebilirsiniz son paylaşacak, dosyaları kolayca indirme linkindirebilirsiniz, hem de ücretsiz indirebilirsiniz, bu
yüzden o sizin sürümleri yok. Benzersiz şehir durumunuzu oluşturun ve yönetin. Kiralama, tren ve her biri oynamak için bir rolü vardır 10 farklı birim türleri, yükseltme. Dünyanın her yerinden savaş oyuncuları. Android için Total Conquest'in eski sürümlerini indirin. Android oyun stratejisi tam fetih. Eski versiyonlar. Tam bir
fetih simgesi. Burada mimin apk eski sürümü toplam fetih ek olarak da Mod Apk ücretsiz verir ve APK dosya formatı ile ücretsiz + mod sürümünü indirebilirsiniz. Android Apk indir indirebilirsiniz, Android için oyun indirin ve Mod Apk diğerleri indirebilirsiniz.316,547Contains AdsOffers in-app alımlarıSavaşta yazılı ve
katılmak Roma İmparatorluğu'nun kontrolü için mücadele online lejyon! Toplam Fetih ilginç ve stratejik bir sosyal Bir Roma valisi, şehir devleti ve ordu geliştirme nerede. Ama Sezar'ın ölümüyle, oyun oynayacak başka bir şey yok: Düşmanlarınızı yenmek, topraklarınızı korumak ve üstün saltanat sağlamak için güçlü bir
lejyona katılmanız ya da kendi lejyonunuzu oluşturmanız gerekiyor. Vae victis! Son olarak, gerçek bir savaş strateji oyunu Android geliyor! GÜÇLÜ ROMA İlİ İNŞA EDİn√ eşsiz şehir devletinizi oluşturmak ve yönetmek √ şehir kulelerinizi, tuzaklarınızı, duvarlarınızı savunmak için, kapılar ve garnizonlu birimlerFIGHT EPIC
SAVAŞLAR√ Kira, Tren ve Yükseltme 10 farklı birim türleri, her biri belirli bir role sahiptir√ savaş oyunları sanatında ustalaşmak için zorlu bir solo kampanya alın√ Her yerden Savaş oyuncuları dünya ve zaferforge durdurulamaz LEJYON için askerlerini kurşun√ Facebook ve Google + √ güçlü oyunculardan bir lejyon
oluşturun veya katılmak ve diğer üyelerden takviye almak√ lejyon sıralamasını artırmak ve yüksek ödüller kazanmak için lejyon savaşları kazanmak için müttefikleri ile koordine √ Yüksek ödüller kazanmak√ Google+ veya oyun liderleri kurullarında sonuçlarınızı karşılaştırın lejyon sıralamasını artırmak ve yüksek ödüller
kazanmak için lejyon savaşları kazanmak √ ve yüksek ödüller kazanmak için lejyon savaşları kazanmak ve yüksek ödüller kazanmak √ Sonuçlarınızı Google Karşılaştırveya oyun lideri kurulu Ordu / Savaş oyunları, ya da herkes iyi bir mücadele online zevk. Savaşa girin, savaşa hazır olun ve saatlerce eğlenin!* Tüm
bunlar akıllı telefonlarda ve tabletlerde bulunabilir!_____________________________________________Visit Resmi web sitemiz twitter veya facebook'ta olduğu gibi gelecekteki tüm isimler hakkında daha fazla bilgi almak için . Blogumuzdaki videolarımızı ve oyun fragmanlarımızı blogumuzda izleyin her şey için
Gameloft.Privacy Policy: kullanım: Kullanıcı Lisans Sözleşmesi: 547 total42Read moreDownload Game Total Conquest Mod NY 1010 Download Infomation Size 8... 8MB Sürüm 1.0.2 Sürüm Kodu 10200 Lang br de en es fr he iw ja pt-BR pt-pt ru sp tr zh zh-CN zh-TW Edition Internetas ACCESS_NETWORK_STATE
ACCESS_WIFI_STATE READ_PHONE_STATE WAKE_LOCK WRITE_EXTERNAL_STORAGE READ_EXTERNAL_STORAGE VIBRATE RECEIVE_BOOT_COMPLETED C2D_MESSAGE GET ACCESS_SHARED_DATA CHANGE_WIFI_STATE CHANGE_NETWORK_STATE SEND_SMS RECEIVE_SMS Edition
Metin DİğerLER : Uygulamaların ağ prizinin açılmasını sağlar. Uygulamaların ağ bilgilerine erişmesine izin verir. Uygulamaların Wi-Fi ağları hakkındaki bilgilere erişmesine olanak tanır. Bir işlemci yapmak için PowerManager WakeLocks kullanmanıza olanak sağlar veya ekran kaybolmaz. Vibratöre ulaşmanızı sağlar.
Program, sistem bittikten sonra yayınlanan ACTION_BOOT_COMPLETED alabilir. Programların Wi-Fi bağlantısının durumunu değiştirmesine izin verir. Uygulamaların ağ bağlantısı durumunu değiştirmesine izin verir. TELEFON: Telefonunuz da dahil olmak üzere yalnızca telefon durumuna erişimi okumanızı sağlar
geçerli mobil ağ bilgileri, gelen tüm aramaların durumu ve cihazınızda kayıtlı Telefon Hesapları listesi. DEPOLAMA: Programın harici bir depoya yazmasını sağlar. Programın harici bir mağazadan okumasını sağlar. SMS: Uygulamanın SMS mesajları göndermesini sağlar. UygulamaSMS mesajları almak için izin verilir.
İşletim Sistemi Min Sdk 9 Dk Sdk Txt Android 2.3 (GINGERBREAD) Hedef Sdk 18 Hedef Sdk Txt Android 4.3 (JELLY_BEAN_MR2) Multi Pencere No ekranlar normal destekler, büyük, xlarge Cpu armeabi armeabi-v7a x86 Open Gl Int 0 herhangi bir yoğunluk Evet Yoğunluk 120, 160, 240, 320 Kullanıcı özellikleri Wi-Fi
donanım özellikleri işlevselliğini kullanır destekler: Program cihazda 802.11 ağ (Wi-Fi) işlevleri kullanır. Telefon yok donanım işlevini kullanır: Program, veri hizmetlerine sahip telefon radyosu gibi aygıtın telefon özelliklerini kullanır. Zımni işlevi other.#The uygulama cihazda 802.11 ağ (Wi-Fi) özelliklerini kullanır.#: İmza
Md5 E89B158E4BCF988EBD09EB83F5378E87 İmza 61ED377E85D386A8DFEE6B864BD 85B0BFA5AF8 Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D47A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC Tur lar 29 02:33:46 CE T 2008 için: Sal Jul 17 03:03 46333:46 CEST 2035 Seri numarası 936eacbe07f201df
Geliştirici Geliştirici Android Ou Android Organizasyon Android Locale Mountain View Ülke ABD California APP Bilgi İndirDownload Sürüm 7.3 (7) Apk Size7.13 MB App Geliştirici Malware CheckUNKNOWN yükleyin Android4.4.x ve yukarı App Packageio.kodular.stopkon82.TotalConquest.apk
MD5bd3d7731ead52c729d5887be2ed7145d Rate5 İndir Toplam Fetih Hack Mod 7.3 APK İndir APK Dosya (7.13 MB) (PEGI-3). Bu uygulama, bu uygulamayı kullanan 1 kullanıcı tarafından derecelendirilmiştir. İşletmeniz/geliştiriciniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, işletmeyi oluşturan web sitesini ziyaret edin.
io.kodular.stopkontak82.TotalConquest.apk uygulamaları Android 4.4.x ve yeni Android cihazlarda indirilebilir ve yüklenebilir. En son sürüm 7.3 indirilebilir. En sevdiğiniz tarayıcıyı kullanarak uygulamayı indirin ve uygulamayı yüklemek için Yükle'yi tıklatın. Hem temel hem de saf APK dosyaları ve APK Mirror'dan daha
hızlı indirme hızları sağladığımızı unutmayın. Bu uygulama APK mağazada 738 + kez indirildi. Ayrıca io.kodular.stopkontak82.TotalConquest APK indirebilir ve popüler Android emülatörleri ile çalıştırAbilirsiniz. Savaş çağrısıses ve Roma İmparatorluğu'nu kontrol etmek için online savaşta oyuncuların lejyon katılmak!
Toplam Fetih hangi Şehir-Devlet ve ordu geliştirmek için Roma Valisi olan ilginç ve stratejik bir sosyal oyundur. Ama Sezar'ın ölümüyle, güçlü bir lejyona katılman ya da düşmanlarını yenmek, topraklarınızı korumak ve yüce hüküm vermek için kendi lejyonunuzu oluşturmanız gerekiyor. Kiralık ChangeLog programları, tren
ve Her biri belirli bir role sahip 10 farklı birim türü vardır. Zorlu bir solo kampanya ya da geliştirmek için geliştirin Stratejiler. Dünyanın dört bir yanından savaş oyuncuları ve zafer App Screens çıkış.155739320.txtName:io-kodlar-stopcontact82-totalconquest-7-50897394-bd3d7 onların asker
kurşun731ead52c729d5887be2ed7145d.apk APL taraması sonuçları APk Scaned By TotalVirus Antivirus,io.kodular.stopkontak82.TotalConquest.apk Saf ve güvenliydi. Tcan istatistikleri: onaylı-zaman ayarı:0|hata:0|zararsız:0|kötü niyetli:0|şüpheli:0|zaman aşım:0|tür-desteklenmeyen:11|unetected:62|
Adı:output.155739320.txtName:io-kodlar-stopkontak82-totalconquest-7-50897394-bd3d7731ead52c729d5887be2ed7145d.apk SHA-1:aef76c8fd55f90b8029d2fffa072bee8d9ff95c SHA-256:c327c3da46a27f64dc4a2199c8f816e6b4b03bab1777ff41544656f6dbf2d8bb H S
DEEP:196608:+UjHeYlQB+XfAr3b2Q3c2XfBloClNtyzib:+DF+X4r6DOMCAmb Dosya türü:Android Magic:Zip arşiv verileri, en az v2.0 özü Dosya Boyutu:... 0 7479112 Sıkıştırılmamış Boyut:14463662 Dosya:562 Dosyalar yazın:MF:1,RSA:1,SF:1,dex:3,jpg:1,png:274,ttf:4,xml:276, Android cihazlar için izinler gereklidir.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Uygulamanın tüm networks.android.permission.ACCESS_WIFI_STATE durumunu görüntülemesine olanak tanır: Uygulamanın Wi-Fi.android.permission.INTERNET durumu hakkındaki bilgileri görüntülemesine olanak tanır: Uygulamanın ağ yuvaları oluşturmasına
olanak tanır. Ağ bağlantılarını görüntüleme Programın ağ bağlantıları yla ilgili bilgileri (örneğin, hangi ağların var olduğu ve bağlı olduğu) görüntülemesine olanak tanır. Wi-Fi bağlantılarını görüntüleme Programın Wi-Fi ağı hakkındaki bilgileri (wi-fi bağlantısının açık olup olmadığı ve bağlı Wi-Fi aygıtlarının adı gibi)
görüntülemesine olanak tanır. Tam ağ erişimi Uygulamanın ağ soketleri oluşturmasına ve özel ağ protokollerini kullanmasına olanak tanır. Tarayıcı ve diğer uygulamalar Internet'e veri göndermek için araçlar sağlar, bu nedenle bu izin Internet'e veri göndermek için gerekli değildir. Sertifika Veren:C:US, CN:[email
protected], O:AppInventor for AndroidCertificate Konu:C:US, CN:[email protected], O:Android Aktiviteleri için AppInventor
io.kodular.stopkontak82.TotalConquest.Screen1com.google.android.gms.ads.AdActivitycom.startapp.android.ads.ads.list3d.List3DActivitycom.startapp.android.publish.adsCommon.activities.OverlayActivitycom.startapp.android.publish.adsCommon.activities.FullScreenActivity sağlayıcıları
android.support.v4.content.FileProvider Services com.startapp.android.publish.common.metaData.PeriodicMetaDataServicecom.startapp.android.publish.common.metaData.InfoEventServicecom.startapp.android.publish.common.metaData.PeriodicJobServices Receivers
com.startapp.android.publish.common.metaData.BootCompleteListener İlginç satırlar
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