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Estas avalia e avalia'es San dos usuarios do app Aptoide. Para deixar sua, por favor, instalar o AptoideEstes aplicativos passaram no teste de seguran'a em busca de varus, malware e outros ataques maliciosos e n'o cont'm qualquer amea'a. Versao do APK11.1Compatibilidade AndroidAndroid 5.1 (Lollipop)DesenvolvedorPermiss'es3Informa'o Detalhada
Play franquia de defesa de torre de primeira linha neste novo jogo de estratégia cabeça-a-cabeça! Vá macaco vs macaco com outros jogadores na batalha bloon-popping pela vitória! Dos criadores do best-seller Bloons TD 5, este novo jogo Battles é especificamente projetado para combate multiplayer, com 18 faixas personalizadas, torres e upgrades
incríveis, todos os novos impulsos de ataque e defesa, e a capacidade de controlar bloons diretamente e enviá-los carregando defesas inimigas passadas. Confira essas características incríveis! Frente a frente dois jogadores de TD bloons - 27 batalhas personalizadas rastreia 22 Awesome Monkey Towers, cada um com 8 atualizações poderosas - Modo
assalto - gerenciar defesas fortes e enviar bloons diretamente contra seu oponente - Modo Defensivo - para criar sua renda e sobreviver ao seu desafiante com sua excelente defesa Battle Arena Mode - Coloque seus medalhões na linha em um jogo de ataque de alto risco. O vencedor leva tudo. Card Battles Mode - Escolha o deck de torre perfeito e
mapas bloon para superar e superar seu oponente Torre do Macaco Boost - bombeie suas torres de macaco para atacar rapidamente por um tempo limitado - Bloons Boost - ligue suas bolhas para carregar seus oponentes no modo de assalto para se juntar a partidas privadas, Para desafiar qualquer um dos seus amigos do Facebook com 16 conquistas
de classe para reivindicar - personalize suas bolhas com marcas distintas, para que sua vitória tenha um selo de assinatura Se você é novo nos jogos de defesa da Bloons Tower, não se preocupe - um tutorial útil o leva através do jogo, e matchmaking ajudará a equilibrar os oponentes que você encontra. E se você quiser lutar contra seus amigos, você
pode facilmente criar e participar de partidas privadas com alguém em sua lista de amigos do Facebook. Escolher a estratégia é seu - hunker para baixo para o jogo longo, ou ir para uma vitória rápida com uma corrida de bloons rápido? Vá para o jogo Bloons TD batalhas agora! REQUER CONEXÕES À INTERNETPERMISSÕES: Bloons TD Battles
solicita permissão para acessar leituras e escrever em armazenamento externo para buffer de anúncios de vídeo. Anúncios em vídeo ajudam a financiar a produção de nossos jogos gratuitos, por isso agradecemos sua compreensão e suporte. Se houver algum problema com a quantidade de dados armazenados, entre em contato conosco em
support@ninjakiwi.com.YouTubers e Streamers: Ninja Kiwi está desenvolvendo ativamente, apoiando e promovendo criadores de canais no YouTube, Twitch, Kamcord e Mobcrush. Se você ainda estiver trabalhar conosco, continuar fazendo vídeos e depois nos contar sobre o seu canal no youtube@ninjakiwi.com.Jogue a torre franquia defesa top-rated
neste Novo jogo de estrat'gia toda cabeesa de cabes! Ir Macaco vs macaco com os jogadores autorais em uma batalha de arregalar bloon para Dos criadores do best-seller Bloons TD 5, este novo jogo Battles é especificamente projetado para combate multiplayer, com 18 faixas personalizadas frente a frente, torres e upgrades incríveis, todos os novos
ataques e defesa aumenta, e a capacidade de controlar bloons diretamente e enviá-los para longe da bota após a defesa inimiga. Confira essas características incríveis! Cabeça-a-cabeça dois jogadores Bloons TD 27 faixas de batalha personalizadas 22 Awesome Monkey Towers, cada um com 8 atualizações poderosas modo de ataque - gerenciar
defesas fortes e enviar bloons diretamente contra o Modo Defensivo do seu oponente - construir sua renda e mais tempo do que o seu oponente com a melhor defesa do Modo Arena de Batalha- Coloque seus medalhões na linha no jogo de apostas altas. O vencedor leva tudo. Card Battles Mode - Escolha o baralho perfeito de torres e cartas Bloon para
perder e jogar melhor do que seu oponente Monkey Tower Boost - turbinado suas torres de macaco para atacar rapidamente por um tempo limitado Boost Bloons - power your bloons para carregar seu oponente em um modo de ataque rápido Crie e junte-se a partidas privadas, Para desafiar qualquer um dos seus amigos do Facebook 16 conquistas de
classe para reivindicar personalizar suas bolhas com marcas distintas, para que seus ganhos tenham um selo de assinatura Se você é novo nos jogos de defesa da Bloons Tower, não se preocupe - um tutorial útil percorre o jogo, e matchmaking ajudará a equilibrar os oponentes que você encontra. E se você quiser lutar com seus amigos, você pode
facilmente criar e participar de jogos privados com qualquer pessoa na sua lista de Amigos do Facebook. A estratégia de escolha é sua - persuadir-se para o jogo longo, ou ir para uma vitória rápida com uma corrida rápida Bloons? Vá para o jogo Bloons Battles TD agora! Conexão com a Internet Requer: Bloons TD Battles pede permissão para acessar as
leituras e gravações em seu armazenamento externo para mitigar anúncios de vídeo. Anúncios em vídeo ajudam a financiar a produção de nossos jogos gratuitos, por isso agradecemos sua compreensão e suporte. Se houver algum problema com a quantidade de dados armazenados, entre em contato conosco no support@ninjakiwi.com.YouTube e
streamers: Ninja Kiwi desenvolve ativamente, suporta e promove criadores de canais no YouTube, Twitch, Kamcord e Mobcrush. Se você ainda não está trabalhando conosco, continue fazendo vídeos e depois nos fale sobre seu canal em youtube@ninjakiwi.com. Bloons TD 6 para Android Screenshots Baixe e instale Bloons TD 6 APK para Android Para
ter uma experiência tranquila, é importante saber como usar o arquivo APk depois de baixá-lo em seu dispositivo. Os arquivos APK são arquivos brutos do aplicativo para Android, semelhante ao .exe é para Windows. APK significa Pacote de Kit Android (APK para abreviar). Este é o formato de arquivo em lote usado pelo sistema operacional Android para
e instalando aplicativos móveis.apk. Passo 1: Baixe o Bloons TD 6.apk no dispositivo você pode fazê-lo agora usando qualquer um dos nossos espelhos de download abaixo. 99% garantidos para trabalhar. Se você está baixando um apk para o seu computador, certifique-se de movê-lo para um dispositivo Android. Passo 2: Permitir aplicativos de terceiros
em seu dispositivo. Para instalar o Bloons TD 6.apk, você precisa ter certeza de que aplicativos de terceiros estão sendo incluídos como a fonte de instalação. Basta ir ao menu Configurações e verificar fontes desconhecidas para permitir que seu telefone instale aplicativos de diferentes fontes da Google Play Store. No Android 8.0 Oreo, em vez de
verificar a configuração global para permitir a instalação de fontes desconhecidas, você será solicitado a permitir que seu navegador ou gerenciador de arquivos instale APKs pela primeira vez quando tentar fazê-lo. Passo 3: Vá para o gerenciador de arquivos ou navegador agora você precisa encontrar Bloons TD 6.apk você acabou de baixar. Se preferir,
você também pode baixar o aplicativo gerenciador de arquivos aqui, para que você possa facilmente encontrar arquivos em seu dispositivo Android. Depois de descobrir o arquivo Bloons TD 6.apk, clique nele e ele iniciará o processo normal de instalação. Clique em Sim quando for solicitado. No entanto, certifique-se de ler todas as instruções na tela.
Passo 4: Aproveite o Bloons TD 6 agora instalado em seu dispositivo. Desfrutar! É seguro usar APK? Ignore qualquer rumor ou site que diga o contrário. Os arquivos APK geralmente são tão seguros quanto .exe arquivo do PC do Windows, então o mais importante a notar é que você deve sempre baixar de sites confiáveis. Você geralmente não tem nada
com que se preocupar, pois fornecemos alguns dos sites mais seguros em nossos espelhos de download apk abaixo. Obrigado por ler este tutorial. Baixe o aplicativo abaixo Bloons TD 6 v14.0 APK Download Mirrors What's New in Bloons TD 6 v14.0 Data de lançamento: 2019-12-13 Versão atual: 14.0 Tamanho do arquivo: 106.91 MB Desenvolvedor:
Ninja Kiwi Compatibilidade: IOS 11.0 necessário ou posterior. e Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0 ou mais tarde Amazing Tower Defense Game Bloons estão de volta e melhor do que nunca! Prepare-se para um enorme jogo de torre 3D projetado para lhe dar um relógio e um relógio para a melhor
estratégia. Prepare a proteção perfeita em uma combinação de torres de macacos maravilhosas, upgrades, heróis e habilidades de ação, e estoura até o último Bloon que vem em seu caminho. NOVO BLOONS TD 3D - Animações simianas novas e brilhantes e efeitos visuais de aprimoramento - Efeitos gráficos intensos - 37 mapas originais, alguns com
objetos 3D que podem bloquear a linha EPIC MONKEY TOWER UPGRADES - 21 poderosa torre de macacos, incluindo 2 novos macacos - Druida e Alquimista! 3 Maneiras de atualizar - Todas as Torres Macaco agora têm 3 caminhos incríveis para escolher entre uma atualização nível 5 - as últimas melhorias são tão poderosas que apenas um macaco
pode tê-los HEROES! A cada jogo, escolha um desses macacos únicos e poderosos com 20 atualizações próprias - Duas habilidades para estourar a ação Bloons no herói - Desenvolver novas estratégias de jogo baseadas nos poderes de cada personagem e sua sinergia DEEP SYSTEM OF KNOWLEDGE - Mais de 10 0 metagras que melhoram torres
de macacos individuais ou grupos de macacos , adiciona força ao final do jogo, Assim, você pode bater mais cartas e alcançar rodadas mais altas no jogo gratuito MAIS INCRÍVEL New Bloons - novos tipos de Bloons sofisticados como roxo, fortificado e incansável BAD - Novos modos adicionados a todas as complexidades do jogo como Limited Monkey,
MoABs X2 Life e brutal CHIMPS ' Widescreen suporta iPhone XPhone - Acesso rápido ao menu Power só está disponível no iPhone X! E isso não é tudo! Colocamos o máximo de conteúdo e acabamentos neste jogo tanto quanto vamos e continuamos a adicionar novos recursos, conteúdo e problemas de atualizações periódicas. Respeitamos seu tempo
e apoio e esperamos que os bloons TD 6 seja o melhor jogo estratégico que você já jogou. Se não, entre em contato conosco por e-mail reservado e nos diga o que podemos melhorar! Agora, essas bolhas não vão explodir sozinhas... Afiar dardos e ir jogar Bloons TD 6! Melhor experiência no iPhone 7 ou superior, ou iPad mini 4 ou acima Kiwi Ninja Notes:
Por favor, veja nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. Você será solicitado no jogo para aceitar essas condições para manter na nuvem e proteger o progresso do seu jogo: Bloons TD 6 contém itens no jogo que podem ser comprados por dinheiro real. Você pode desativar as compras no jogo nas configurações do seu dispositivo ou entrar
em contato conosco por e-mail proteção para obter ajuda. Suas compras financiam nossas melhorias de desenvolvimento e novos jogos e nós realmente apreciamos cada voto de confiança feito com suas compras. Comunidade Ninja Kiwi: Adoramos ouvir nossos jogadores, então entre em contato com qualquer opinião, positiva ou negativa, em email
protected Se é isso que você quer que toda a comunidade veja e comente, siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram: Streamers e Criadores de Vídeo: Ninja Kiwi promove criadores de canais no YouTube e Twitch. Se você ainda não está trabalhando conosco, continue fazendo vídeos e nos conte sobre seu canal em email protected Espelho 1: : Baixe
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