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Home Sorting: Các bản tải xuống mới nhất với người hâm mộ các trò chơi EA (Electronic Arts) nên biết nhiều nhất, chắc chắn các trò chơi được xem xét bởi kinh nghiệm của công ty này, chẳng hạn như FIFA, Dynamite hoặc Speed, đặc biệt là nhu cầu về cây trò chơi cổ điển vs zombie. Tuy nhiên, gần đây sức hấp dẫn
của trò chơi zombie này đã giảm khá nhiều do đồ họa chất lượng hơn và giao diện liên tục của trò chơi mới. Đặc biệt, trước một số trò chơi di động hay nhất thế giới năm 2015, hình ảnh của cây cối so với zombie trở nên mờ hơn, ngay cả khi nó đê hèn (chẳng hạn như Clash of Clans, Candy Crash Saga hoặc Subway
Surfer). Tuy nhiên, gần đây, công ty đã có những tiết lộ gây sốc về một trò chơi plant-to-zombie mới, được thiết kế theo phong cách của The Clash Royale của Supercells gần đây. Nó có thể là do các anh hùng từ thực vật đến zombie, cũng như ấn tượng rằng plants vs zombie sẽ được tái xuất, cũng như ấn tượng rằng
trò chơi MOBA này đã để lại. Hiện tại, trò chơi này chưa có mặt tại Việt Nam. Nhưng nếu muốn, bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn dưới đây: Cài đặt và chơi Zombie Hero trên iOS: Thay đổi địa chỉ cửa hàng ứng dụng của bạn ở nước ngoài tại Việt Nam. Như thường lệ, bạn có thể tải về cài đặt và sau đó chơi nó trực
tiếp trên máy tính của bạn. Làm tương tự với hướng dẫn trò chơi clash royale trên máy tính của bạn. Bước 1: Tải về tập tin Apk của thực vật vs anh hùng zombie. Bước 2: Cài đặt tệp APK trên Android nơi tôi có thể (Trình phát ứng dụng BlueStacks, Droid4X hoặc Knox). Bước 3: Chờ đợi, kết thúc và chơi. Trong giao
diện chính của người dùng, chọn biểu tượng APK File Settings từ menu bên phải. Một cửa sổ xuất hiện, chọn tập tin APK của cây, Zombie Hero và Open. Biểu tượng của trò chơi là thành công, chờ đợi một chút để kết thúc! Hãy nhấp vào chơi! Một số thông tin về trò chơi: Giữ cho lối chơi dài, nhưng các anh hùng thực
vật vs zombie có cốt truyện hấp dẫn hơn. Những hình ảnh có thể không dễ thương như bản gốc, nhưng lối chơi ấn tượng hơn nhiều. Người chơi có thể lựa chọn giữa chơi thực vật hoặc zombie. Bạn có thể chơi theo giải đấu hoặc tùy thuộc vào nội dung cốt truyện. Ngoài ra, nếu bạn muốn, bạn cũng có thể cài đặt và sử
dụng isi khác mà bạn có thể sử dụng để chơi trò chơi này. Cách để làm điều đó tương tự như trên: cài đặt một cây vs zombie anh hùng trò chơi cho droid4X cầu thủ cảm ứng biểu tượng để chơi các trò chơi. Clash Royale có cơ hội chơi và cảm nhận sự kết hợp tốt giữa hai trò chơi đỉnh cao này – trên đây là hướng dẫn
chi tiết về cách trở thành một fan hâm mộ của cây vs zombie nhưng yêu thích trò chơi di động mới. Ngoài ra, Plant vs Zombie Hero cũng có kế hoạch kết nối với Plants vs Zombies: Garden Wars 2 - một trò chơi bắn súng di động thú vị, dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay. Chúng ta hãy chờ xem! Clip hướng dẫn
cho nhà máy vs zombie anh hùng game PC: Chúc bạn thành công! Cập nhật: 08/09/2018 Ứng dụng này chỉ khả dụng trong App Store dành cho iPhone Đọc thông tin quan trọng dưới đây! Từ các nhà sản xuất của Plants vs Zombies 2 và Plants vs Zombie Garden Wars 2 đến trận chiến sử thi tiếp theo giữa số phận và
hoa - thực vật vs anh hùng zombie. Xây dựng một đội ngũ anh hùng trong trò chơi thẻ bộ sưu tập dũng cảm này. Khám phá các nhân vật mới và có một cuộc hành trình để đối mặt với đối thủ mạnh mẽ trên đường đi. Và, lần đầu tiên trên điện thoại di động, bạn có thể chơi như một trong những cây hoặc zombie. Đó là
cỏ của một trận chiến mới! Thu thập các anh hùng của bạn, khám phá 20 nhà máy độc đáo và anh hùng zombie, mở khóa sức mạnh siêu lấy cảm hứng từ cỏ của họ, và chọn yêu thích của bạn dựa trên phong cách chữ ký và khả năng của họ. Nếu bạn chọn cây và đi, bạn sẽ phân phối bắn sắc nét Avenger Green
Shadow? Hoặc bạn sẽ chọn một anh hùng zombie, giống như một bộ não siêu đẫm máu rực rỡ? Lựa chọn siêu quyền lực độc đáo của mỗi anh hùng sẽ giúp xác định chiến lược chiến thắng của nhóm bạn. Mỗi anh hùng phát triển một đội cần một phi hành đoàn. Đa dạng hóa kỹ năng của bạn bằng cách thu thập hoặc
chế tạo hàng trăm thẻ, từ các nhân vật pvZ bạn biết và yêu thích để táo bạo thực vật gốc và zombie. Đưa ra chiến lược của riêng bạn và thử nghiệm với combo phá hoại khi chọn thẻ tương thích với anh hùng của bạn. Sử dụng các nhà xây dựng boong để nhanh chóng xây dựng bộ bài chiến thắng, thử chiến lược và
nâng cấp bộ bài khi bạn thu thập và tạo nhân vật. Kiểm tra bạn bè chiến đấu của bạn và sàn ít hơn khi bạn đưa vào người chơi khác hoặc thách thức bạn bè của bạn trong các trận đấu thời gian thực thú vị. Thực hành chiến thuật của bạn trong các trận chiến nhiều người chơi bình thường hoặc tham gia chơi xếp hạng
cạnh tranh với những người chơi tốt nhất trên thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ của Crazy Dave và Zomboss.GO Để kiếm được phần thưởng để đánh bại những kẻ thù cắn nước nhất, và xây dựng một ngân hàng bằng cách hoàn thành một cuộc hành trình phiêu lưu dũng cảm thông qua vũ trụ của PvZ Heroes. Mỗi bên
có những con đường khác nhau để làm theo - khát não hoặc kỹ năng mài giũa thực vật cưỡi kẻ thù trên đường đi. Đánh bại các ông chủ đầy thử thách để kiếm được nhân vật mới và phần thưởng mới. Khi bạn chuyển đổi giữa các thiết bị di động, hãy đưa nhóm của bạn và đăng nhập vào Facebook hoặc Trung tâm trò
chơi để lưu bộ sưu tập của bạn. Thông tin người tiêu dùng quan trọng: Bạn phải chấp nhận Chính sách quyền riêng tư và cookie của EA và Thỏa thuận người dùng. Chúng tôi thu thập dữ liệu thông qua các công nghệ phân tích của bên thứ ba (xem chính sách quyền riêng tư và cookie để biết thêm thông tin). Bao gồm
các liên kết trực tiếp đến các trang web internet và mạng xã hội cho người xem từ 13 tuổi trở lên. Thỏa thuận người dùng: Điều khoản Conditions.ea.com quyền riêng tư và chính sách cookie: privacy.ea.com ea.com/en/#지원또는 hệ với chúng tôi. EA có thể loại bỏ các tính năng www.ea.com/1/service-updates.By 30
ngày trước khi trò chơi được đăng, và đồng ý cài đặt và cài đặt các bản cập nhật trò chơi hoặc nâng cấp được phát hành thông qua Nền tảng. Bạn có thể tắt cập nhật tự động thông qua cài đặt thiết bị, nhưng nếu bạn không cập nhật ứng dụng, bạn có thể gặp phải chức năng kém. Một số Các bản nâng cấp có thể thay
đổi cách chúng tôi ghi lại dữ liệu và chỉ số sử dụng hoặc thay đổi dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Tất cả các thay đổi luôn phù hợp với chính sách quyền riêng tư và cookie của eA và được privacy.ea.com và cookie. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa ứng
dụng này, truy cập help.ea.com hoặc liên hệ với chúng tôi tại ATTN: Privacy /Mobile Consent Withdrawal, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, California, USA. 30 Tháng Chín 2020 phiên bản 1.36.42 Đó là thời gian để đá một số cỏ, Anh hùng! Cho dù bạn đang chơi như một nhà máy hay một
zombie, các bản cập nhật mới nhất của chúng tôi đi kèm với những cải tiến để giúp bạn có một trải nghiệm anh hùng mỗi khi bạn chiến đấu! Cảm ơn bạn đã cập nhật. PopCap đã hoàn tất một lần nữa. Bằng cách tham gia công thức nấu ăn để chống lại cỏ tuyệt vời và thay đổi thành phần, họ đã tạo ra một trò chơi rõ
ràng là độc đáo. Lần này, bạn đang tạo bộ bài, thu thập anh hùng và chiến đấu với bạn bè của bạn trong các trận chiến một đối một. Như thường lệ, sự hài hước rất phong phú và hoạt hình là rất tốt, nhưng lối chơi thông minh và những thách thức thông minh của Heroes là điều mà chúng ta không thể có đủ. Mức độ
này là khó khăn như vậy đối với tôi để tiếp tục chơi z-mech vô địch quần vợt và đô vật cánh tay và vẽ lại thẻ là xấu cho một số người như vậy tại bất kỳ cơ hội bạn có thể làm cho u zombies 55 thêm +1 sức khỏe và nerf cánh tay đô vật (khi thực vật được chơi ở đây nhận được +1 thiệt hại) ps: nơi cài đặt5!, giữ một trò
chơi tốt!!! ☘️  ♀ ️  ♂ ️  ♀ ️  ♂ ️  ♀ ️ là một trong những trò chơi thẻ tốt nhất có sẵn ở đây. Thiết kế thực vật và zombie chỉ đơn giản là tuyệt vời. Suprisingly, nó khá f2p
rất thân thiện. Vấn đề là không có nhiều việc phải làm trong trò chơi. Chơi chế độ chơi đơn là hoàn toàn vô nghĩa bởi vì nó không cung cấp phần thưởng. Do đó, điều duy nhất bạn sẽ làm là chơi chế độ trực tuyến. Bạn không thể giảm thứ hạng xếp hạng trong chế độ trực tuyến. Vì vậy, chơi các trận đấu bình thường là
vô nghĩa. Chỉ có 2 cách để chơi chế độ Xếp hạng và xem quảng cáo (cách duy nhất để có được đá quý). Những vấn đề này có thể được giải quyết trong một bản Cập Nhật duy nhất. Tôi hy vọng nhà phát triển đã không từ bỏ hoàn toàn trò chơi này vì trò chơi đã không nhận được bản cập nhật trong 4 tháng. Nhà phát
triển, Electronic Arts, không cung cấp chi tiết về thực tiễn bảo mật và xử lý dữ liệu cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển. Nhà phát triển được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân khi gửi các bản cập nhật ứng dụng sau: Developer Website App Support Privacy Plant vs.
Zombies™ Heroes 1.36.42 Update 1.36.42 2020-09-30 It's Time to Kick Some Grass, Hero! Cho dù bạn đang chơi như một nhà máy hay một zombie, các bản cập nhật mới nhất của chúng tôi đi kèm với những cải tiến để giúp bạn có một trải nghiệm anh hùng mỗi khi bạn chiến đấu! Cảm ơn bạn đã cập nhật. 1.34.32
Lời chào 2020-04-01, Người hâm mộ Anh hùng! Chúng tôi đã cải thiện để cải thiện trận đấu. Cảm ơn bạn đã cập nhật và chơi ngay bây giờ để có trải nghiệm tốt nhất. 1.32.11 2019-06-14 Chúc mừng, Anh hùng Chúng tôi đã cải thiện để cải thiện trận đấu. Cảm ơn bạn đã cập nhật và chơi ngay bây giờ để có trải nghiệm
tốt nhất. 1.30.5 2019-02-06 Chúc mừng, Người hâm mộ Anh hùng! Chúng tôi đã cải thiện để cải thiện trận đấu. Cảm ơn bạn đã cập nhật và chơi ngay bây giờ để có trải nghiệm tốt nhất. 1.30.4 Lời chào 2019-01-25, Người hâm mộ anh hùng! Chúng tôi đã cải thiện để cải thiện trận đấu. Cảm ơn bạn đã cập nhật và chơi
ngay bây giờ để có trải nghiệm tốt nhất. 1.28.01 2018-06-27 Này, anh hùng! Là một phần của bản cập nhật này, chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi cân bằng để giúp giữ cho chiến lược thực vật và zombie của bạn mạnh mẽ. Chúng tôi cũng đã thêm các trận chiến bất ngờ mới với những thách thức hàng ngày, trận
đánh ngẫu nhiên và cài đặt điên rồ! Kiểm tra tab tin tức trong trò chơi để biết thêm thông tin và xem thẻ nào được cân bằng. Cám ơn vì đã chơi. 1.26.3 2018-05-18 Này, Anh hùng! Là một phần của bản cập nhật này, chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi cân bằng để giúp giữ cho chiến lược thực vật và zombie của bạn
mạnh mẽ. Chúng tôi cũng đã thêm các trận chiến bất ngờ mới với những thách thức hàng ngày, trận đánh ngẫu nhiên và cài đặt điên rồ! Kiểm tra tab tin tức trong trò chơi để biết thêm thông tin và xem thẻ nào được cân bằng. Cám ơn vì đã chơi. 1.24.6 2018-01-31 Set thứ tư của chúng tôi, Triathic Win, ở đây! Dino -
Phát triển chiến lược của bạn để đi trước đối thủ cạnh tranh với 50 thẻ mới. Bản cập nhật bao gồm sáu con khủng long với khả năng Dino Roar, bảy thẻ khả năng tiến hóa bổ sung và khả năng New Fusion - hai thẻ để tạo ra sức mạnh độc đáo và cảm ơn bạn đã chơi với các anh hùng và chiến lược. Hãy cho chúng tôi
biết suy nghĩ của bạn về xếp hạng của bạn sau khi cập nhật. 1.22.14 2017-10-31 Bất chấp sự tuyệt chủng và tạo ra một kỷ nguyên tiền sử tương đối với các hóa thạch khổng lồ, một bộ 50 thẻ hoàn toàn mới! Nhập vào vùng đất của khủng long, nơi thực vật cổ đại và zombie tiến hóa cho trận chiến. Cập nhật bao gồm: •
15 khả năng phát triển cho thực vật và zombie - kết hợp thẻ khi bạn chơi để tạo ra các hình thức mới khốc liệt • Giải phóng tiếng gầm khủng long mạnh mẽ với khả năng đặc biệt mỗi khi bạn rút thẻ • Thủ thuật thực vật và zombie chống lại thủ thuật tương đối • 22 sàn chiến lược theo chủ đề hóa thạch khổng lồ tươi,
chúng tôi cũng đã tạo ra một số bản cập nhật T-rexcellent cho trò chơi của bạn. Cảm ơn bạn đã chơi! 1.22.13 2017-10-17 Bất chấp sự tuyệt chủng và tạo ra một kỷ nguyên tiền sử tương đối với các hóa thạch khổng lồ, một bộ 50 lá hoàn toàn mới! Nhập vào vùng đất của khủng long, nơi thực vật cổ đại và zombie tiến
hóa cho trận chiến. Cập nhật bao gồm: • 15 khả năng phát triển cho thực vật và zombie - kết hợp thẻ khi bạn chơi để tạo ra các hình thức mới khốc liệt • Giải phóng tiếng gầm khủng long mạnh mẽ với khả năng đặc biệt mỗi khi bạn rút thẻ • Thủ thuật thực vật và zombie chống lại thủ thuật tương đối • 22 sàn chiến lược
theo chủ đề hóa thạch khổng lồ tươi, chúng tôi cũng đã tạo ra một số bản cập nhật T-rexcellent cho trò chơi của bạn. Cảm ơn bạn đã chơi! 1.22.12 2017-10-09 Bất chấp sự tuyệt chủng và tạo ra lịch sử tiền sử tương đối với các hóa thạch khổng lồ, một bộ 50 thẻ hoàn toàn mới! Cây cổ đại và zombie xâm nhập vào vùng
đất của khủng long tiến hóa Trận. Cập nhật bao gồm: • 15 khả năng phát triển cho thực vật và zombie - kết hợp thẻ khi bạn chơi để tạo ra các hình thức mới khốc liệt • Giải phóng tiếng gầm khủng long mạnh mẽ với khả năng đặc biệt mỗi khi bạn rút thẻ • Thủ thuật thực vật và zombie chống lại thủ thuật tương đối • 22
sàn chiến lược theo chủ đề hóa thạch khổng lồ tươi, chúng tôi cũng đã tạo ra một số bản cập nhật T-rexcellent cho trò chơi của bạn. Cảm ơn bạn đã chơi! 1.18.13 2017-08-24 Xin chào, Anh hùng! Cập nhật hành động đóng gói đã làm cho trận chiến khó khăn hơn (và cắn-ier) khó khăn hơn bao giờ hết. Cám ơn vì đã
chơi. 1.16.10 2017-06-09 Hey, Heroes người hâm mộ. thu thập 100 thẻ chủ đề không gian, bao gồm 20 thẻ môi trường để tạo ra các quy tắc làn đường đặc biệt và 20 thẻ conjuring thêm vào tay của bạn. Chúng tôi cũng đã kiếm được thêm nhiều người chơi Mùa 1 bắt đầu với Multiplayer Season 2 1.14.13 201-02 dựa
trên 60 bộ bài chiến lược được cập nhật và xếp hạng nhiều người chơi bao gồm 20 Galactic Garden Strategy Decks • Piñatas, Badges và Giveaway Packs. Hãy sẵn sàng cho những thách thức hàng ngày! Kiếm được phần thưởng tuyệt vời với các trận chiến thủ công hàng ngày và xoắn tươi. Hoàn thành nhiều thử
thách trong suốt cả tuần để có phần thưởng tốt hơn. Bạn cũng có thể kiểm tra bộ bài chiến lược mạnh mẽ và thẻ sự kiện hàng tuần trước khi thêm chúng vào bộ sưu tập của bạn. Chúng tôi cũng đã hợp nhất các bộ cơ bản và cao cấp để đơn giản hóa cách mua thẻ mới và Red Stinger và Hot Date có thể tạo tia lửa. Cảm
ơn bạn đã chơi! 1.12.6 2017-02-22 Hey, Cỏ Legend! Lên cấp chiến thuật chiến đấu của bạn với một bộ bài chiến lược mới. Bản thiết kế boong được xây dựng sẵn này được thiết kế độc đáo cho mỗi anh hùng. Thu thập thẻ để hoàn thành bộ bài chiến lược và bạn có thể: • Học các kỹ năng chiến đấu mới để thống trị kẻ
thù cứng và • Tạo kết hợp thẻ độc đáo và mở rộng tiết mục chiến đấu của bạn khi bạn thu thập nhiều thẻ hơn để tạo ra các kết hợp thẻ độc đáo và mở khóa các bộ bài chiến lược bổ sung, bộ bài chiến lược phát triển với bạn và trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn chưa sở hữu tất cả các thẻ trong bộ bài chiến lược của
mình, chúng sẽ tự động thay thế những lá bài tốt nhất trong bộ sưu tập của bạn thay vì các lá bài bạn vẫn đang theo đuổi, vì vậy bạn có thể nhảy ngay vào trận chiến và kiểm tra chiến thuật của mình. Chúng tôi cũng đang cải thiện những nỗ lực hậu trường của mình để thúc đẩy trò chơi và khuếch đại các cuộc tấn công
của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã chơi! 1.10.22 2016-12-22 Xin chào, Anh hùng! Chúng tôi đã trồng một số câu chuyện hậu trường để làm cho các trận chiến thực vật và zombie của bạn thậm chí còn thú vị hơn. Cảm ơn bạn đã chơi, xin vui lòng đánh giá chúng tôi sau mỗi lần cập nhật. 1.10.14 2016-12-14 Hey, siêu chiến
lược gia! Hãy sẵn sàng cho niềm vui anh hùng hơn bao giờ hết với các sự kiện hàng tuần theo chủ đề. Bạn có thể kiếm được thẻ mới mỗi tuần mà bạn không thể tìm thấy trong gói. Đơn giản chỉ cần chơi các trò chơi để giành chiến thắng vé và sau đó trao đổi chúng cho thẻ độc quyền như zombie, nits, công cụ cóc,
bụng con, và nhiều hơn nữa. Dẫn Heroes và Win Games Kiếm được tấn vé thông qua các lớp học đặc trưng hàng tuần và thêm các thẻ sự kiện độc đáo vào bộ sưu tập của bạn nhanh hơn với tăng vé. Chúng tôi cũng đã cập nhật hậu trường để làm cho trò chơi rất tính phí. Cảm ơn bạn đã chơi! 1.8.60 2016-12-07 PvZ
Heroes hiện đã có mặt trên toàn thế giới! Nói chuyện với bạn bè của bạn, thu thập anh hùng, và phát triển đội ngũ chiến đấu mạnh mẽ của bạn. Trong bản cập nhật này, bạn có thể thưởng thức nội dung mới dũng cảm sau: • Gói Premium lớn hơn - Bây giờ nhận thêm 3 thẻ trong mỗi gói • Mai mối nhiều người chơi
nhanh, xem trước của bộ thẻ trước khi mua thứ hạng của bạn • Xem trước của bộ thẻ trước khi mua gói - Kiểm tra mát mẻ trước • Tùy chọn để đổi tên mỗi bộ bài của bạn • Cải thiện kinh nghiệm mở gói • Khả năng tái chế tất cả các thẻ bổ sung trong bộ sưu tập của bạn với một vòi nước • Xem bộ sưu tập hiển thị thẻ
mới có sẵn cho sàn • Mặt nạ cải tiến đằng sau mặt nạ khác cảm ơn bạn nhiều hơn siêu trò chơi! 1.8.41 2016-11-30 Play (Đỏ). Hãy cho tôi cuộc sống. Từ nay đến ngày 6 tháng 12, Plant vs. Zombie Hero, Apple, (Red) đang làm việc cùng nhau để tạo ra một thế hệ không có AIDS. Nhận màu đỏ (siêu bó) bao gồm quyền
truy cập độc quyền vào Red Stinger trong thời gian này! Ngoài ra, các đồng đội siêu hiếm All-Star Zombie và Briar Rose, đồng đội hiếm hoi Cherry Bomb và Deep Sea Gargantuar, nhận được nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể tham gia lực lượng với Plant Hero Rose để khám phá các trò chơi mới thú vị cho các nhiệm vụ
và nhiệm vụ (màu đỏ) để kiếm phần thưởng anh hùng. Hành động của bạn rất quan trọng. 100% thu nhập mua RED (SUPER BUNDLE) của bạn sẽ được quyên góp cho Quỹ Toàn cầu để hỗ trợ phòng chống HIV / AIDS, điều trị, tư vấn và thử nghiệm ở châu Phi cận Sahara. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ các trò chơi (màu đỏ).
1.8.26 2016-10-29 Xin chào, Anh hùng! Chúng tôi đã trồng một số câu chuyện hậu trường để làm cho các trận chiến thực vật và zombie của bạn thậm chí còn thú vị hơn. Cảm ơn bạn đã chơi, xin vui lòng đánh giá chúng tôi sau mỗi lần cập nhật. 1.8.23 2016-10-18 PvZ Heroes hiện đã có mặt trên toàn thế giới! Nói
chuyện với bạn bè của bạn, thu thập anh hùng, và phát triển đội ngũ chiến đấu mạnh mẽ của bạn. Trong bản cập nhật này, bạn có thể thưởng thức nội dung mới dũng cảm sau: • Gói Premium lớn hơn - Bây giờ nhận thêm 3 thẻ trong mỗi gói • Mai mối nhiều người chơi nhanh, xem trước của bộ thẻ trước khi mua thứ
hạng của bạn • Xem trước của bộ thẻ trước khi mua gói - Kiểm tra mát mẻ trước • Tùy chọn để đổi tên mỗi bộ bài của bạn • Cải thiện kinh nghiệm mở gói • Khả năng tái chế tất cả các thẻ bổ sung trong bộ sưu tập của bạn với một vòi nước • Xem bộ sưu tập hiển thị thẻ mới có sẵn cho sàn • Mặt nạ cải tiến đằng sau
mặt nạ khác cảm ơn bạn nhiều hơn siêu trò chơi! 1.6.27 2016-09-07 Chúc mừng, Hậu vệ cỏ! Trong bản cập nhật mới nhất này, bạn có thể phát triển chiến thuật của mình và củng cố đội ngũ của mình với các nhiệm vụ Hero mới. Mỗi anh hùng có con đường riêng của họ cùng, hoàn thành cuộc phiêu lưu với mục tiêu
độc đáo. Chúng tôi cũng đã cải thiện hậu trường và làm cho trải nghiệm tốt hơn bao giờ hết để chúng tôi có thể tham gia trò chơi nhanh hơn. Cảm ơn bạn đã chơi! 1.4.14 2016-07-21 Này, Người hâm mộ! Hãy sẵn sàng để chiến đấu với bạn bè, kẻ thù của bạn, và hơn thế nữa trong bản cập nhật mới nhất. Bây giờ bạn
có thể: • Thủ công tất cả các nhân vật huyền thoại hiếm hoi yêu thích của bạn bằng cách tái chế thẻ bổ sung từ bộ sưu tập của bạn • Tạo một danh sách bạn bè và thách thức họ chiến đấu trong thời gian thực • Lưu tiến bộ và bộ sưu tập của bạn khi bạn chơi trên các thiết bị khác bằng cách ký facebook cảm ơn bạn đã
chơi trung tâm trò chơi hoặc chơi! Xin vui lòng đánh giá chúng tôi và cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về trò chơi. 1.2.11 2016-06-02 Hey Cỏ Legends! Hãy sẵn sàng cho tất cả các tính năng mới trong bản cập nhật siêu bổ sung này, bao gồm: • Xếp hạng nhiều người chơi - tăng cấp bậc và kiếm được phần thưởng
cao cấp • 200 trận chiến mới, quy tắc chơi thay thế • Xem bộ sưu tập và hơn thế nữa - xem bộ sưu tập đầy đủ trong nháy mắt • Các nhà xây dựng boong mới và cải tiến • Kỹ năng thẻ được cập nhật - tất cả trong pvzheroes.com nhờ chơi! Sau khi cập nhật, hãy xếp hạng và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. 1.0.17
2016-04-14 Xin chào Anh hùng! Chúng tôi đã trồng một số câu chuyện hậu trường để làm cho các trận chiến thực vật và zombie của bạn thậm chí còn thú vị hơn. Cảm ơn, như mọi khi, để chơi, xin vui lòng đánh giá chúng tôi sau mỗi lần cập nhật. Cập nhật.
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