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Clash of clans tank truppen verbessern

Ta aplikacja jest dost-pna tylko w sklepie App Store dla telefonu iPhone iPada. Dołącz do milionów graczy na całym świecie, budując swoją wioskę, budując klan i rywalizując w epickich wojnach klanowych! Barbarzyńcy wąsy, czarodzieje strażacki i inne unikalne oddziały czekają na Ciebie! Wejdź do świata Clash! Nowe funkcje: Przemierzaj wrogie wioski z Wyrzutnią Rejestru,
nową machinę oblężniczą!- Przedstawiamy Super Wizard i Ice Hound, najnowsze dodatki do Super Troop!- Linia aktualizacji zawiera również nowe zaklęcie must-have, fajną zawartość Ratusza 13, zmiany jakości życia i wiele więcej! Funkcje klasyczne: Dołącz do klanu innych graczy lub zacznij własną i zaproś znajomych. , Wojska i Bohaterowie!- Rywalizuj z najlepszymi
graczami z całego świata i wspiąć się na szczyt tabeli liderów w Legend League. • Bronić się przed atakami wroga z wielu wież, armaty, bomby, pułapki, moździerze i ściany. • Ulepszenia badań w laboratorium, aby twoje wojska, zaklęcia i maszyny oblężnicze jeszcze bardziej wydajne. Zbuduj bazę i odkryj nowe budynki i postacie w tajemniczym świecie. • Zbieraj ekskluzywne
projekty bohaterów i scenariusze, aby dostosować swoją Wioskę.Na co czekasz, szefie? Dołącz do akcji już dziś. UWAGA! Clash of Clans można pobrać za darmo i grać, jednak niektóre przedmioty w grze można również kupić za prawdziwe pieniądze. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, wyłącz zakupy w aplikacji w ustawieniach urządzenia. Ponadto, zgodnie z naszymi
Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności, musisz mieć co najmniej 13 lat, aby grać lub pobierać Połączenie sieciowe Clash of Clans.A jest również wymagane połączenie sieciowe Clash of Clans.A. Recenzje graczy: Clash of Clans z dumą ogłasza ponad milion pięciogwiazdkowych recenzji w Store.Si dobrze się bawisz grając w Clash of Clans, możesz również
korzystać z innych gier Supercell, takich jak Clash Royale, Brawl Stars, Boom Beach i Hay Day. Upewnij się, że je sprawdzić! Wsparcie: Szefie, czy jesteś w tarapatach? Odwiedź lub lub skontaktuj się z nami w grze, przechodząc do Ustawienia &gt; Pomoc &amp; Support.Polityka prywatności: Usługa s Guide: 7 gru 2020 Wersja 13.675.1 2020 nie jest rokiem dla zwykłych
Clashmas - aktualizacja Logmas jest tutaj! • Przetaczaj się przez wrogie wioski dzięki wyrzutni rejestracji, nowej machinie oblężniczej! - Wprowadzenie Super Wizard i Ice Hound, najnowsze dodatki do linii Super Troop!- Aktualizacja zawiera również nowy, trzeba zobaczyć ileta, nowy Ratusz 13 treści, jakość zmiany życia i wiele więcej! Gra jest świetna. Istnieje wiele dobrych
rzeczy, które utrzymują uwagę graczy na ich ludzi każdego dnia. Bardzo podobało mi się granie przez pierwsze kilka godzin, nie mogłem przestać sprawdzać, jak rzeczy dzieją się w mojej wirtualnej bazie, ale po długim czasie moje pierwsze kroki w grze zaczęły się nudzić :( W th9 bez pośpiechu przestałem grać CoC zawsze probbable. Nie ma żadnych aktualizacji, które
sprawiają, że myślę o powrocie. Może to tylko moja opinia, ale myślę, że gra po długim czasie wcale mnie nie zaskakuje. Zbieranie zasobów było dla mnie jak mycie zębów każdego dnia. Musiałem. Teraz znudziło mi się to i opuściłem społeczność CoC. Gra jest bardzo ciekawa i zabawna. Ale nadal ma pewne wady: na przykład, zajmuje dużo czasu, aby poprawić budynki. Myślę,
że gra będzie płynniejsza i życie, jak byś mógł użyć więcej niż jednego budowniczego do budynku. Np. Kiedy ratusz poprawia się z poziomu 8 do poziomu 9 trwa 10 dni, ale jeśli można użyć dwóch budowniczych zajęłoby halth czasu 5 dni. Inną rzeczą, myślę, że będzie to gra łatwiej grać i bardziej płynne byłoby, gdyby supercell dodał opcję, gdzie można zobaczyć wszystkie swoje
budynki, które mogą być zmodernizowane, a wszystkie ulepszenia złota będzie na osobnej liście do ulepszeń eliksiru. Myślę, że byłoby to korzystne dla gry. Myślę, że to sprawi, że gra jeszcze lepiej niż to już jest i byłoby wielkie funkcje, które supercell należy dodać moim zdaniem. Gra wymaga aktualizacji. Jak to możliwe, aby grać przeciwko drużynie z 15 12, kiedy w mojej
drużynie było tylko 3 th12? Pozbądź się pochopnych wiosek, to irytujące grać wojny klanowej i gracze na dole może zaatakować górę ... Deweloper (Supercell), áe zasady ochrony prywatno-ci w aplikacji mogá obejmowa opisane poni-ej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzie- siá wi-cej, zapoznaj siá z zasadami ochrony prywatno-ci dewelopera. Ponisze dane mogá byed
'ledzenia Ci' w aplikacjich i witrynach nale-cych do firm: Zakupy Pos-o-enie Identyfikatory Dane u-ycia Poni-sz dane mogá by' gromadzone i zosta-powi-zane zimi urz-dzeniami do samo-ciá: Zakupy Posoenie Dane u'ytkownika Identyfikatory Dane u'ycia Diagnostyka Inne dane Zasady ochrony prywatno-ci mog'si'ró'niá, np. w zale-no-ci od od funkcji lub wieku. Więcej Informacji
Wsparcie App Polityka prywatności to firma na rynku, która zarabia ponad pół miliona dolarów dziennie w dwóch darmowych grach. Jedną z tych gier jest Clash of Clans, absolutne zjawisko ostatnich miesięcy w App Store. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej tej popularnej aplikacji. Jak to się stało, że gra jest warta prawie tyle, co wszystkie produkcje electronic arts? Clash of Clans
to gra, która próżno szukać teraz w Top 10 najczęściej pobieranych aplikacji. Ta produkcja na szczycie rankingu była kilka tygodni temu. Co jednak ciekawe, w najważniejszej kategorii - Top Grossing - nadal zajmuje pierwsze miejsce w ponad 60 krajach na całym świecie. Czy gra jest bardziej opłacalna w App Store, z większymi korzyściami niż Angry Birds, Fruit Ninja lub
niedawno wydane GTA: Vice City.Pół miliona dolarów dziennie - nowy rekord w App Store? Produkcja fińskiej firmy Supercell to połączenie FarmVille i niegdyś popularnego Traviana. Każdy uczestnik gry otrzymuje kawałek ziemi, na którym zakłada wioskę. Zacznij od podstawowych budynków, które pozwalają rekrutować pracowników do pracy. Następnym krokiem jest
zbudowanie kopalni złota i roślin, które wydobywają tajemniczy eliksir ze złóż znajdujących się pod wioską. Uzyskane zasoby pozwalają na rekrutację armii i budowanie własnej obrony. Jak nietrudnie się domyślić, zadaniem jest atakowanie innych wiosek i obrona przed inwazją innych graczy. Nie musisz godzinami czekać na żołnierzy, aby dotrzeć do wioski wroga (tak było w
Travian). Jednym dotknięciem palca na ikonie wojny, a po chwili pojawia się propozycja wioski, którą można zaatakować. Jeśli obrona przeciwnika wydaje się zbyt silna, możesz poprosić inne miasto o złote monety. Nie ma żadnych ograniczeń, więc łatwo jest znaleźć wioski, które rozwijają się gorzej. Oczywiście podczas ataku zrabowane są złoto i eliksir, które mogą być
wykorzystane do szkolenia nowych jednostek (10 różnych typów) lub rozbudowy wioski. Każdy budynek ma kilka poziomów rozbudowy, zapewniając zabawę przez wiele długich tygodni. Ekspansja nie jest łatwa, wymaga dużo zasobów, czasu (budynki najwyższego poziomu rosną przez kilka dni) i cierpliwości. Atakowanie innych i obrona własnych ludziLo jest interesujące, wraz z
rozwojem gracza traci zdolność do atakowania znacznie słabszych wiosek. Im lepiej się rozwija, tym silniejsze wioski muszą zwyciężać. Zainwestuj w ulepszenia armii lub w budowanie jednostek, takich jak smoki lub balony powietrzne z bombami na pokładzie. Oczywiście, gdy wyłączysz grę, ludzie są podatni na ataki innych graczy. Po zalogowaniu się z powrotem do serwera,
można zobaczyć, kto zaatakował i czy udało ci się dostać do skarbca. Umieszczenie wielu wież, armat i moździerzy może odeprzeć atak wroga. Dla udanej obrony lub udanego ataku, można zdobyć punkty chwały zwane trofea. Punkty te są wyznacznikiem pozycji wśród innych graczy. Graczy. duża liczba z nich może nie tylko odblokować osiągnięcia, ale także dołączyć do
istniejących gildii w grze. Dołączenie do sojuszu ma plusy i minusy. Członkowie gildii mogą wysłać armię, aby zapewnić wsparcie. Z drugiej strony, ludzie mogą być nękani przez inne sojusze, z którymi nasz sojusz jest w stanie wojny. W odstępach między atakami wiosek innych graczy, można grać kampanię przeciwko komputerowej przeciwnika. Istnieje 50 wiosek o różnych
poziomach trudności w grze. Idealne miejsce do sprawdzenia taktyki i umiejętności poszczególnych jednostek. Mikrotransakcje kluczem do sukcesuW grze jest zbudowany sporo i od czasu do czasu konieczne jest, aby rekrutować nowe jednostki, jednocześnie dbając o ataki innych graczy. W pewnym momencie brakuje zasobów lub trzeba czekać zbyt długo na budowę budynku
lub armii do ukończenia. Więc co? Następnie na ratunek przychodzą mikrotransakcje, które pozwalają na zakup złota, eliksiru lub zielonych kryształów, dzięki czemu budowa wszystkiego jest przyspieszona. Ci, którzy chcą zapłacić są faworyzowani i mogą skorzystać z tej korzyści. Okazuje się, że płatność chce wiele, więc aplikacja może się utrzymywać. Stawki serwerów są z
pewnością dość wysokie, bo wszystkie wioski i to, co gracze na nich budują znajdują się na serwerach Supercell. Więc aplikacja jest naprawdę tylko klient, aby połączyć się z serwerem. Wadą takiego rozwiązania jest oczywiście to, że gra działa tylko wtedy, gdy mamy połączenie z Internetem. Poniżej znajduje się podział firm, które zarabiają najwięcej pieniędzy w Apple App Store.
Przede wszystkim jest to Electronic Arts (962 aplikacje). Oczywiście EA ma wiele kont App Store (inne dla Europy, inne dla Stanów Zjednoczonych), więc liczba wydanych gier jest mnożona przez liczbę kont. Uwaga na podróbki Clan Shock w Google PlayI drugie miejsce to Supercell, który sprzedaje tylko dwie gry. Clash of Clans jest głównym produktem. Jak można się domyślić,
Finowie zarabiają tylko więcej w jednym produkcie niż Gameloft lub Zynga we wszystkich swoich grach! Fenomenalne osiągnięcie. Użytkownicy Androida z pewnością zastanawiają się, czy taka popularna gra jest dostępna w Google Play. Cóż, są niektóre z nich. Wszystkie są nazywane Clash of Clans, kuszące identyczną ikonę i znane zrzuty ekranu z App Store. Niestety, żaden
z nich nie jest oficjalnym produktem. Supercell nie zdecydował się jeszcze na uruchomienie swojej gry na platformie Google. Wszystko, co znajdziesz w Google Play, to podróbki. Dziesiątki tysięcy ludzi już zauważyło ten haczyk. Znana od wielu lat rozgrywka online i dobra grafika to największe zalety Clash of Clans. Rozpieszczone animacje i oprawa cukierków więcej graczy.
Zagrasz raz na zawsze. Gram od kilku tygodni i nie mogę przestać. Zachęcam więc do pobrania bezpłatnej aplikacji z App Store. Zbyszek Kowal Zobacz wszystko » »
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