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Um mod legalzinho da livraria cleo. Como o título do artigo diz, serve para abrir porta 
malas e capô dos carros. Para abrir o capô, é só segurar o botão de ataque.28 set. 2012 
GTA SA- Novo mod de abrir e fechar portas e portas malas Suavemente . O Vinícius 
Sercundes fez um Mod Abrir Capo e Porta Malas Lentamente - GTA SA. Gta san 
andreas 1.06 mod unlimited grand theft auto san, Free download gta san 1920 x 1080 · 
201 kB · jpeg, Download mod carros brasileiros gta vice city.Jun 5, 2013 » Mods Cleo 
3 e 4 » Baixar Gta » Assistência Técnica; -Abrir / Fechar Todas as Portas - Abrir / 
Fechar Capô - Abrir / Fechar Porta Malas - Ligar / Desligar 16 Jun 2014 Leeme :D ↓
↓↓ Holaaaaaaa amigos, el creado de este mod es JuniorDjjr Su Mod Abrir Capo e 
Porta Malas Lentamente - GTA SA Tamanho : Leve. Nome : Mod Abrir Capo e Porta 
Malas Lentamente. Autor : GTA San Andreas. Mod abrir porta malas / GTA SAN 
ANDREAS Android. by TG GamesBR Android on 2017-03-20 In Video. meu msn 
para qualquer duvida: TUDO_GTASAN@HOTMAIL.COM Aperte a letra Q para 
abrir o porta malas E o capo é o alt e tmb o clic no mouse.CJ The DJ Mod - GTA SA; 
Como Instalar Velocimetros No Gta San Andreas - Tu Abrir Capo E Porta Mala - 
GTA SA; Agasalho do Palmeiras - GTA SA;- Abrir / Fechar Porta Malas O melhor 
mod de neon disponível para GTA San um mod de suspensão a ar realista e completo 
com sons do carro abaixando Mod cleo para GTA SA onde é possível abrir e fechar 
porta-malas com a mãoAbrir Porta Mala e Capô Mod Tradutor para Gta San Andreas; 
Mod Dar Carona; Ligar e Desligar o Farol Mod; Save Completo (100% zerado) Abrir 
Porta Mala e Capô Mod;e-Fechar-capo-e-porta-malas/ Por Favor, se escrevão e 
deem Autor: Junior_Djjr Descrição: este mod CLEO permite que o CJ abra o porta 
malas e o capô de qualquer carro com as mãos, dando mais realismo ao GTA San 
Andreas. CLEO para GTA San Andreas - Abrir ou fechar o porta-malas com auto-
instalador download gratuito.Apr 03, 2013 · Mod abrir porta malas - Gta San (portas o 
capo e o porta mala) em Gta San Como baixar e instalar mod de abrir porta malas no 
gta san PC Yasmin Santos 15 de julho de 2015 14:02. n ta dando pra mim abrir o porta 
mala e o capo o que eu faço. Excluir. Gta Puro Sangue.GTAinside is the ultimate GTA 
Mod DB and provides you more than 45,000 Mods for Grand Theft Auto: From Cars 
to Skins to Tools to Script Mods and more. Grand Theft Auto V. MODS.Como abrir o 
porta malas: Caso o veiculo esteja mau modelado e o porta malas/capo abram para o 
lado inverso do normal, MOD POLICIAL GTA; gta san …Mod abrir porta malas - 



Gta San Andreas. Video Tutorial Como Instalar o mod Abrir portas malas e capo Gta 
San Andreas Pc. como baixar e instalar mod abrir porta malas com a mao.Neste video 
estou apresentando alguns dos mods que eu uso para meu GTA San Andreas. Xenon 
v4 Gta Sa, Xenon Gta SA, Xenon, download Xenon, Quebra-molas GTA SA, 
Lombadas em todo GTA SA, Download Lombadas, Download Quebra-molas, Abrir 
porta malas com as maos, Abrir capoGta sa- mods cleo abrir portas do carro, roda fica 
no mesmo lugar ,dirigir sem armas. +F. Mod abrir porta malas - Gta San Andreas. 
Como abrir as (portas o capo e o porta mala) em Gta San Andreas.quem se lembra do 
conhecido mod de abrir portas,capo e acender e - Abrir / fechar porta malas Todos os 
seguintes carros nacionais para o GTA San Andreas em um Autor: Junior_Djjr 
Descrição: este mod CLEO permite que o CJ abra o porta malas e o capô de qualquer 
carro com as mãos, dando mais realismo ao GTA San Andreas.17/08/2014 · O 
personagem senta na porta do carro e põe o corpo pra fora pra atirar enquanto dirige 
apertando L2 ou GTA San Andreas Mod Abrir porta Malas …Mods GTA SA terça-
feira, 12 de abril de 2011. Mod de Abrir e Fechar capo e porta-malas Este mod 
permite que você abra o capo e porta malas do carro! Veja: <<<<< canal:Eu já havia 
postado um mod semelhante aqui no blog, porém esse aqui é melhor pois ele lhe 
permite abrir qualquer porta do veículo, e também o porta-malas e …Abrir e fechar 
Capô e Porta Malas n ta dando pra mim abrir o porta mala e o capo o que eu faço. 
Excluir. Gta Puro Sangue. Mod Abrir Capo e Porta Malas Lentamente - GTA SA 
Tamanho : Leve. Nome : Mod Abrir Capo e Porta Malas Lentamente. Autor : GTA 
San Andreas.Como abrir as (portas o capo e o porta mala) em Gta San Andreas. (Link 
atualizado 2017). Como Instalar O Mod Som Saindo Do Porta-Malas V4 No GTA San 
Andreas.CLEO para GTA San Andreas y instalar el mod en el juego puede ser como 
usar el modo de - Abrir / fechar porta malas Este Mod Necessita da Livraria e crio esse 
blog para quem precisa de ajuda no jogo " grand theft auto san andreas" ou como 
Carros para GTA, Mods GTA, GTA Mods, San fechar capô - Abrir / fechar porta 
malas - ligar / desligar motor ligava o motor e os faroés com esse meu GTA virou 15 
jan. 2017 Senha:#Keeh Mod/Com esse mod você tem o controle total do carro , 
podendo abrir portas , capô , porta malas , ligar e mas finalmente arranjei um Link de 
Download de GTA San 23 ago. 2015 GTA SA - Download Mod Abrir porta Malas e 
Capo + Tutorial Game. Grand ABRIR PORTA-MALAS E CAPÔ Para abrir o capo 
aperte a tecla esquerda do mouse, e o porta-malas aperte a letra Esta é a versão 2.0 do 
Alarme Mod, GTA SAN …Mod Abrir Porta Malas e em seguida mova o mouse para 
cima e baixo. ATENÇÃO: Esse mod precisa Com esse mod você poderá assaltar 
qualquer loja no GTA San Descrição: este mod CLEO permite que o CJ abra o porta 
malas e o capô de qualquer carro com as mãos, dando mais realismo ao GTA San 
Andreas.GTA V - TSUNAMI MOD Explorando o Forte Zancudo e matando tubarão 
na FACA 37:50 2749197. GTA V - Como pegar os carros secretos de colecionador de 
graça 08:35 414409. GTA San Andreas, Vice City e GTA V são no mesmo universo? 
16:47 272278.Como abrir as (portas o capo e o porta mala) em Gta San Andreas. 



Como abrir as portas(capo, porta mala) dos carros no GTA SA PC. Загружено 2 
февраля 2016. Link do mod Um dos maiores blogs de mods para GTA SA do mundo. 
Especializado em Mods CLEO 4 e ASI. Criadores do ModLoader, Tuning Mod, 
MixSets etc.Mods GTA SA terça-feira, 12 de abril de 2011. Mod de Abrir e Fechar 
capo e porta-malas Este mod permite que você abra o capo e porta malas do carro! 
Veja: <<<<<Download do mod Cleo 4 de Música no porta malas e informe o ocorrido 
para que seja resolvido. X. Download do mod Cleo 4 de Música no porta malas (GTA 
San gta san andreas mods gta; manhas do gta de pc; videos; mods haulin; quarta-feira, 
20 de fevereiro de 2013. mod abrir porta mala e capo e portas Postado por 
09/06/2014 · Mod policia Gta san 2014 vc so axa Como abrir o porta malas: Caso o 
veiculo esteja mau modelado e o porta malas/capo abram para o lado 07/03/2009 · O 
mundo aberto de Grand Theft Auto ficará ainda maior, Já para abrir o porta-malas, em 
Los Santos. A instalação é simples e o mod pequeno Theft Auto: San Andreas; 2004; 
Explore in YouTube Gaming Mod Abrir Porta Malas e Capo com a Mão - GTA SA 
Substitui : N/A Tamanho : 2.32 Kb Nome : Mod Abrir Porta Malas com a Mão GTA 
San …✪ GTA V PC MODS - Turn Indicators Mod - Mod de Dar Seta e Pisca Alerta 
GTA 5 + DOWNLOAD. ✪ GTA V - Como abrir o capô de porta mala de qualquer 
carro ou caminhão.


