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خرید یوسی پابجی

خرید یوسی پابجی با قیمت مناسب و ارزان بدون نیاز به رمز و تنها با نام و آیدی بازی ، از سایت معتبر موجومکس

امروزه دنیای بازی های دیجیتال و کامپیوتری با تحوالت بسیاری در زمینه های مختلف طراحی و ساخت، مواجه شده است و هر روزه بازی هایی 

ویژه با قابلیت های خاص از جمله به کارگیری گرافیک های مترقی و طراحی های متنوع وارد بازار می شوند و بدین وسیله نظر مثبت کاربران 

بسیاری را به خود جلب می نمایند. بازی پابجی نیز یکی از این نوع بازی های ویژه است که هیجان و جذابیت بسیاری را برای کاربر خود به همراه 

دارد. برای شرکت در این بازی باید به صورت آنالین وارد یک میدان مبارزه تمام عیار شوید و با خرید یوسی پابجی، به فعالیت خود ادامه دهید.

تیم موجومکس با پشتیبانی آنالین 24 ساعته در 7 روز هفته آماده ارائه خدمات مربوط به بازی پابجی برای شما عزیزان میباشد

خرید یوسی پابجی موجومکس

خرید یوسی پابجی ارزان

یکی از پیشنهادهایی که در زمینه خرید یوسی ارائه می گردد خرید یوسی پابجی ارزان است. در هر صورت خرید یوسی باید از طریق سایت های 

معتبر انجام گیرد. در حقیقت از چند طریق می توان به خرید یوسی پابجی موبایل اقدام کرد. خرید یوسی رایگان یکی از این روش هاست که 

روشی غیر قانونی در خرید یوسی است. تیم موجومکس تمامی خرید های خود را به صورت کامال قانونی انجام میدهد و در نتیجه باعث افزایش 

کمیت بازی شما خواهد شد.

چرا باید یوسی پابجی بخریم؟

این بازی به نحوی طراحی شده است که می توانید در پلتفرم های مختلف مانند گوشی موبایل، تبلت های اندرویدی، اکس باکس وان، آی او اس 

و یا حتی ویندوز به انجام این بازی هیجان انگیز اقدام کنید. اما آنچه مسلم است و باید ذکر شود این است که بدون خرید یوسی پابجی 

نمی توانید به بازی مشغول شوید و یا بتوانید به انجام خریدهای الزم در بازی اقدام کنید.  در حقیقت یوسی را می توان ارز رایج بازی پابجی 

https://mojomax.ir/product-category/pubg-mobile-uc/
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موبایل دانست که به کاربران و بازیکنان این بازی، این امکان را می دهد که با آن هر چیزی را که در فروشگاه وجود دارد برای خود خریداری 

نمایند. بنابراین خرید یوسی پابجی موبایل و آموزش خرید یوسی دارای اهمیت است.

mojomax.ir خرید یوسی پابجی ارزان

در این بازی موبایلی برای اینکه کاربر بتواند زنده بماند و برنده بازی باشد نیازمند تهیه ابزار و ادواتی جنگی است که از جمله آن ها می توان انواع 

لباس ها، سالح های جنگی، کوله پشتی، کاله ایمنی، صندوقچه ها و باز کردن آن ها و... را نام برد که برای هر اقدامی نیاز است تا یوسی مورد نظر، 

موجود باشد.

بنابراین کاربران باید برای تهیه یوسی اقدام نمایند. برای خرید یوسی پابجی چندین راهکار وجود دارد که از جمله این راهکارها می توان به خرید 

یوسی از سایت معتبر داخلی و خرید یوسی پابجی موبایل رایگان و خرید یوسی از سایت های خارجی، خرید یوسی پابجی بدون رمز و ... اشاره 

کرد.

پیش از ارائه توضیحات و آموزش "خرید یوسی پابجی موبایل" شرح مختصری از بازی پابجی ارائه می گردد تا ضرورت تهیه یوسی نیز برای 

مخاطب روشن تر شود.

آموزش خرید یوسی پابجی (خرید یوسی پابجی بدون رمز)

یکی دیگر از روش های خرید یوسی پابجی موبایل، تهیه یوسی بازی توسط اسم بازی و آیدی است. در این روش کافی است در ابتدا یوسی مورد 

نظر خود را انتخاب کنید و سپس گزینه افزودن به سبد خرید را لمس کنید. پس از آن بر روی گزینه تسویه حساب کلیک کنید و وارد مرحله بعد 

شوید.

1. انتخاب مقدار یوسی 
2. افزودن به سبد خرید

3. روی گزینه تسویه حساب کلیک کنید
4. در صفحه تسویه حساب نام ، آدرس ایمیل و تلفن تماس خود را وارد کنید

5. نام اکانت بازی و آیدی بازی خود را از داخل بازی کپی کنید
6. در سایت نام اکانت بازی و آیدی خود را در صفحه تسویه حساب قرار دهید

7. روی دکمه پرداخت زده و صبر کنید تا سفارش شما انجام شود
8. پس از اتمام سفارش برای شما پیام تکمیل سفارش ارسال خواهد شد

https://opizo.com/Je6uJZ
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آموزش خرید یوسی پابجی

در صفحه تسویه حساب باید اسم و شماره تلفن خود را وارد نما�د و در کادر، آیدی بازی و اسم خود را در بازی، وارد کنید. پس از آن بر روی 

گزینه پرداخت کلیک کنید تا وارد درگاه مستقیم و امن بانکی شوید. در این صفحه مبلغ مورد نظر خود را واریز نما�د و پس از آن بر گزینه 

تکمیل خرید کلیک کنید. در این روش کاربران می توانند به خرید یوسی پابجی موبایل بدون رمز اقدام کنند.

سفارش شما حداکثر تا 30 دقیقه در ساعات کاری  پس از خریدتان انجام خواهد شد.

خرید یوسی پابجی از سایت  معتبر

یکی از ساده ترین روش ها برای خرید یوسی پابجی بدون رمز و تنها با کارت بانکی ، خرید از سایت های معتبری مانند سایت موجومکس 

میباشد. برای خرید یوسی از طریق سایت موجومکس، الزم است در ابتدا مقدار یوسی خود را انتخاب کنید و گزینه "افزودن به سبد خرید" را 

بزنید. پس از این کار میتوانید به سادگی خرید خود را انجام دهید تا در کمتر از 1 ساعت سفارشتان تکمیل شود.

خرید یوسی ارزان در افغانستان

از طریق سایت ما هم چنین میتوانید خرید یوسی ارزان در افغانستان نیز انجام دهید . بازیکنان پابجی افغانستانی نیز می توانند به تهیه یوسی با 

تعداد مورد نظر خود از این طریق اقدام نمایند.

برای اینکار تنها کافیست مقدار موردنظر خود را انتخاب کنید و اقدام به خرید کنید پس از آنکه آیدی خود را در بخش تع�ن شده وارد نمودید بر 

روی گزینه خرید یوسی و پرداخت وجه کلیک کنید. پس از انجام این کار می توانید منتظر باشید تا یوسی مورد نظرتان به آیدی شما منتقل گردد. 

این مدت زمان به طور معمول حدود 30 دقیقه است.

پس از انتقال یوسی مورد نظر به اکانت شما، می توانید به تهیه ابزار مورد نیاز خود در بازی از قبیل کوله پشتی، کاله ایمنی و سالح های جنگی و... 

اقدام کنید تا با کمک این ابزار بتوانید زنده بمانید و به بقیه رقابت خود بپردازید.

بازی پابجی موبایل و ضرورت خرید یوسی پابجی برای آن

این بازی به سبک بقا تهیه شده است. در این نوع از بازی ها اگر کاربر می خواهد برنده بازی باشد باید سعی کند تا زنده بماند. نحوه انجام بازی 

به این شکل است که کاربر در ابتدای بازی با یک هواپیما به جزیره ای منتقل می گردد. وسعت این جزیره و مساحت آن 8 کیلومتر در 8 کیلومتر 

طراحی شده است. کاربر و یا بازیکن مورد نظر باید در موقعیت مناسبی که برایش به وجود می آید و با  استفاده از چتر از هواپیما خارج شود و بر 
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زمین فرود آید. در این هنگام و برای فرود آمدن نیز الزم است وی به نکاتی توجه کند به عنوان نمونه چنانچه فرود او در منطقه ای از جزیره باشد 

که تعداد زیادی بازیکن از قبل در این ناحیه مستقر شده اند و این مکان منطقه ای شلوغ باشد امکان دارد که توسط دیگر کاربران از بین برود و 

زنده نماند بنابراین الزم است حتما در نقطه ای که خلوت است بر زمین فرود آید و از همین لحظه وی وارد یک فضای هیجان انگیز در بازی 

پابجی می شود.

mojomax.ir خرید یوسی پابجی موبایل

در هر یک از بازی های پابجی، در نهایت 100 کاربر می توانند به صورت آنالین با یکدیگر به رقابت بپردازند و مسابقه بدهند. این بازی رقابتی، 

بسیار طاقت فرساست و برنده شدن در آن برای کاربران بسیار جذاب است.

در این بازی موقعیت های بسیاری طراحی شده است و در هر یک از موقعیت ها روش هایی برای زنده ماندن بازیکن طراحی شده است. برای 

زنده ماندن و ادامه بازی، بازیکن باید به تهیه ادوات جنگی و ابزارهای مورد نیاز خود اقدام کند. برای تهیه این ادوات در حین بازی چند راهکار 

وجود دارد:

برای نمونه یک بازیکن می تواند بازیکن دیگر را بکشد و به ادوات و سالح های او دسترسی پیدا کند.

یا می تواند از جعبه ها و مهماتی که در بعضی از موقعیت های بازی از طریق هواپیما به جزیره منتقل می شود استفاده کند.

راهکار نهایی خرید یوسی پابجی موبایل است تا از این طریق هم ابزار جنگی مورد نظر خود را تقویت کند و هم آن ها را به روز نگه دارد.

آموزش خرید یوسی پابجی رایگان

بعضی از کاربران برای تهیه یوسی اقدام به تهیه یوسی پابجی رایگان می نمایند. در این روش که روشی غیر قانونی است معایبی هم وجود دارد. از 

جمله این معایب این است که بازی به مرور برای کاربر، به یک بازی بدون هیجان تبدیل خواهد شد. وقتی یک کاربر تمامی شگردهای بازی را در 

اختیار دارد و یا سالح های بازی به راحتی تحت اختیار او قرار بگیرد بعد از مدتی بازی پابجی دیگر دارای جذابیت قبلی نیست. از طرف دیگر 

ممکن است پس از مدت زمانی، اکانت چنین کاربرانی توسط شرکت پابجی مسدود شود.

برای این منظور و استفاده از یوسی رایگان الزم است در ابتدا به تهیه اپلیکیشن آن اقدام کنید و آن را دانلود نموده و مورد استفاده قرار دهید.

آموزش خرید یوسی پابجی موبایل با اکانت

به طور کلی برای خرید یوسی پابجی نیازمند کیف پول ریزرگلد هستید. پس از شارژ این کیف پول می توانید وارد سایت midasbuy.com شوید. 

باید در ابتدا در این سایت ثبت نام کنید. بنابراین پس از ثبت نام در سایت مورد نظر، بر روی بازوی پابجی کلیک کنید و پس از اجرای بازی 

https://gold.razer.com/
https://midasbuy.com/
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آیدی اکانت خود را یادداشت یا کپی نما�د. پس از آن دوباره وارد سایت مربوطه شوید و آیدی خود را در بخش مربوطه وارد کنید. با زدن دکمه 

ok کار را در این مرحله به اتمام برسانید.

پس از آن الزم است تا آیدی اکانت خود را در صفحه جدیدی که باز شده است وارد کنید و پس از آن، درگاه پرداخت ریزر گلد را انتخاب نما�د. 

پس از انتخاب یوسی مورد نظر خود می توانید بر روی دکمه pay now کلیک کنید تا خرید یوسی شما تکمیل گردد. قابل ذکر است که در این 

شیوه خرید یوسی باید حتما از چیزپی ان استفاده کنید وگر نه قادر به خرید یوسی پابجی نخواهید بود.

آموزش تهیه یوسی پابجی رایگان از سایت های خارجی

برای تهیه و به کارگیری یوسی پابجی رایگان در این شیوه می توانید از سایت های GPT کمک بگیرید و از این طریق اقدام به تهیه یوسی موبایل 

مورد نظر خود کنید. این سایت ها سایت هایی هستند که خدماتی خاص به کاربران خود ارائه می دهند. به عنوان نمونه، آن ها از کاربران خود 

می خواهند تا در نظر سنجی های مختلف شرکت کنند و یا فرم های انتقادات و پیشنهادات سایت را تکمیل نمایند و حضوری فعال داشته باشند.

در این صورت آن ها هم به ارائه خدماتی دست خواهند زد. به عنوان نمونه کاربران از این طریق می توانند کسب درآمد کنند. از جمله این 

سایت ها می توان به سایت  Grabpoints اشاره کرد. از طریق این سایت کاربران مختلف می توانند به تماشای فیلم بپردازند و یا برنامه های مورد 

نظر خود را در سایت دانلود کنند و یا به نظر سنجی های مختلف سایت پاسخ دهند و....

در برابر انجام این فعالیت ها مدیران سایت هم به کاربران امتیازاتی را واگذار می کنند. پس از پایان کار کاربران می توانند سکه های خود را برای 

دریافت پاداش هایی از قبیل کوپن، مورد مبادله قرار دهند. بنابراین این سایت می تواند به کاربران کمک کند تا برای خرید یوسی پابجی موبایل 

پول اضافی ایجاد کنند.

قیمت لیست یوسی های موجود در موجومکس

 $631 یوسی پابجی موبایل

$1982 یوسی پابجی موبایل

$69010 یوسی پابجی موبایل

$187525 یوسی پابجی موبایل

$400050 یوسی پابجی موبایل

$8400100 یوسی پابجی موبایل

به جز این سایت، چندین سایت دیگر هم در این زمینه می توانند به کاربران در دریافت یوسی کمک کنند. از جمله این سایت ها می توان به سایت 

swagbucks اشاره کرد. هم چنین سایت google opinion نیز از سایت های عمده نظر سنجی است که کاربران می توانند از طریق این سایت به 

تهیه یوسی رایگان اقدام نمایند. قابل ذکر است که اقدامات این سایت ها برای تهیه یوسی، اقدامات کامال قانونی نیز خواهد بود.

نکته الزم به ذکر این است که برای بسیاری از کاربران ایرانی در زمینه تهیه یوسی پابجی موبایل مشکالتی وجود دارد و این مشکالت نیز به دلیل 

شرایط حاکم بر کشور ایران و تحریم هایی است که بر آن اعمال شده است. این عامل سبب شده تا بسیاری از بازیکنان و کاربران ایرانی نتوانند به 

طور مستقیم از طریق سایت های خارجی به تهیه یوسی اقدام نمایند. بنابراین این کاربران در چنین شرایطی می توانند از طریق سایت های داخلی 

که بدین منظور ایجاد شده اند اقدام کنند و به خرید یوسی مورد نظر خود بپردازند.

اما در این زمینه الزم است حتما کاربران توجه داشته باشند که سایتی که می خواهند از طریق آن به تهیه یوسی پابجی اقدام کنند باید حتما 

سایت معتبری باشد تا به از دست رفتن پولشان منجر نشود.

ویژگی های داشتن یوسی در بازی :

قابلیت خرید انواع سالح های جنگی
قابلیت خرید انواع لباس ها

خرید و بازکردن صندوقچه
و....
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آموزش خرید یوسی پابجی موبایل از سایت های خارجی

در صورتی که بخواهید به خرید یوسی پابجی موبایل از طریق سایت های خارجی اقدام کنید الزم است در ابتدا کارت های اعتباری بین المللی 

برای انجام این کار را در اختیار داشته باشید و از طریق این کارت ها برای خرید یوسی اقدام کنید. از جمله کارت های اعتباری بین المللی که برای 

این اقدام می توانید از آن ها استفاده کنید می توان به مستر کارت، ویزا، پی پل و... اشاره کرد.

این کار را می توانید از طریق گوگل پلی استور هم انجام دهید اما به دلیل وجود تحریم ها نمی توانید به طور مستقیم به انجام  خرید یوسی از 

طریق سایت های خارجی بپردازید. اگر به انجام این کار مصر هستید می توانید از طریق واسطه ها به این کار اقدام کنید که این عمل هم هزینه 

شما را افزایش خواهد داد.

خرید یوسی با قیمت ارزان از سایت معتبر موجومکس ، با اطمینان خرید کنید

دانلود پابجی برای اندروید

ios دانلود پابجی برای

دانلود این مقاله 

سواالت متداول :

مدت زمان شارژ یوسی چه مقدار میباشد؟

مدت زمان شارژ یوسی پس از خرید یوسی پابجی موبایل در بین ساعات کاری تا حداکثر 30 دقیقه میباشد

آیا برای خرید یوسی پابجی نیاز به رمزعبور بازی میباشد؟

خیر ، در صورتی که شما از سایت معتبر موجومکس خرید کنید هیج نیازی به رمزعبور شما نمیباشد و تنها با آیدی شما شارژ یوسی 
انجام میشود.

چرا از موجومکس خرید کنیم؟

فروشگاه معتبر موجومکس دارای نماد اعتماد الکترونیک میباشد ، همچنین سیستم موجوگارد محافظ اطالعات کاربری شما میباشد 
و اکانت بازی شما در کمتر 30 دقیقه شارژ میشود
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