
War Gods - Licit (nyereménytankért) 
A következő szekcióban szedem össze, hogy az elmúlt fél év eseményeiből mennyi kötvényt 
lehetett összeszedni és ezt követően, hogy ennek mennyi a jelentősége az idei liciten. 
Figyelem: Azon események, melyek még tartottak a nyári licit végén és az abból kivehető kötvények 
beszámíthatóak voltak oda, nem szerepelnek a lenti felsorolásban. 
 
Az események, melyekkel kötvényt gyűjthettünk az elmúlt közel fél évben: 

 2022-es Battle pass őszi szekciójának 3 szakasza 
 Waffenträger speciális esemény 
 Onslaugh ’alias Roham játékmód 
 Frontline szakaszok (Augusztus & November) 
 Karácsonyi időszak speciális játékmódjai 
 Battle Pass – Judgement day (Terminátor esemény) 
 Steel Hunter 
 A napi küldetések lévén begyűjthető kötvények (45 küldetés után, Prémium küldetések) 
 A 10-es tankokra farmolható kötvény 
 Az előző licitről visszatért kötvény 

1. Őszi battle pass season 
50 szakaszonként 1450, összesen 3*50 szakasz után 4350 kötvény volt bezsebelhető ezen az úton. 
 
2. Waffenträger esemény 
Ezen a speciális eseményen a teljes kollekció összegyűjtésekor 3000 kötvény járt jutalmul. 
 
3. Roham (Onslaught) 
Összesen 4000 kötvény volt elérhető, amennyiben valaki lejátszott 160 győztes csatát. 
 
4. Frontline 
A játékmódot kedvelőknek augusztus végén 9, novemberben 7 nap állt a rendelkezésére. 
Mindkettő alkalommal 20-20 szint teljesítését követően 975 kötvényt volt lehetőség megszerezni, 
mely összesen 1950 kötvényt jelent. 
 
5. Hógolyók és Jégkorszak 
A 2 játékmód összesen 3 alkalommal, egyenként 2x volt elérhető, mely alatt a összesen 1200 
kötvényt gyűjthettünk. 
 
6. Battle Pass – Ítéletnap (Terminátor esemény) 
Ezen korlátozott idejű Battle pass alatt összesen 1000 kötvény volt elérhető. 
 
7. Steel Hunter 
Február elején 2 héten keresztül lehetett a játékmóddal játszani. Ha valaki legalább 8 nap 
megcsinálta a napi küldetéseket, akkor 750 kötvényt szerzett. 
  



8. Napi küldetések 
Akik Prémium fiók nélkül játszanak, azok 5-6 hónap alatt 14-16x tudták megszerezni a 45 küldetés 
után járó 100 kötvényt, ami maximum 1600 kötvényt jelent. Ezen felül néha adtak az alap, és 
speciális napi küldetések kötvényt, ennek a mennyisége sajnos nem becsülhető könnyen. Ha valaki 
minden 3. nap kapott 1 ilyen küldetést, akkor ő 800-1800 kötvényt tudott ilyen módon 
összegyűjteni. 
Akik Prémium fiókkal játszanak, azok 6 hónap alatt akár 30x is tudták teljesíteni a 45 küldetést és 
megszerezni az utána járó 100 kötvényt, ami maximum 3000 kötvényt jelent. Ezen felül a fentebb is 
írt napi küldetések mellett a prémium küldetésekből stabilan tudtak kötvényt farmolni, melynek így 
a maximuma 5000-5500 kötvény között lehet. 
Prémium fiók nélkül: kb. 2800-3200 kötvény maximum 
Prémium fiókkal: kb. 8000-8500 kötvény maximum 
 
9. 10-es tankokra farmolható kötvény. 
Ez egyáltalán nem számolható. A téli kampány óta 20 hét telt el (a licit végéig 23 telik el). Hetente 
egy tier 10-es tankból 100 kötvény vehető ki, így az ebből számolható maximum a csillagos ég. 
 
10. A nyári kampány licit minimuma alatti összegek 
Ez amolyan emlékeztető, hiszen mindenki, aki a téli kampány végeztével kb. 16700 kötvény alatt 
licitált, az visszakapta a licitre tett árat. 
 
Összesítés: Ha valaki csak a speciális eseményekből gyűjtött kötvényt, akkor ez minimum 16250 
kötvényt jelent, az igazán aktív (függő) játékosok pedig bőséggel ezen mennyiség felett is 
szerezhettek. 
 
Mi is történik most: 
Ismételten csak azok vehetnek részt a liciten, akik megveszik a Műhelyből a licit engedélyt a 
határidőig (2023.02.27. 09:00). Ezen játékosok száma limitált, de SOK (kb 35k-40k ilyen játékos 
lehet) Mivel van, aki függetlenül attól, hogy lehetősége lett volna rá nem veszi meg a licit engedélyt 
(nem kell, lemaradt stb...), ez a létszám tovább csökken. Összesen 6000 játékos veheti meg a 
nyereménytankját liciten keresztül. 
Egyéni vélemény:  
Mivel elérhető új tank, így gyakorlatilag azoknak is megérhette a licit engedélyt kivenni, akinek 
minden más tank megvan, viszont Chieftain hiányában tudjuk, hogy sokan elállnak a licitálástól jobb 
jövőt remélve. 
A licit alsó határa a nyárihoz képest magasabb lesz. Van új tank, a mindenkori kampányokon 
résztvevők száma rekordokat dönt (csaknem teltház volt az esemény alatt végig a Global Map-on), 
és az aktív játékosok száma is igen kiemelkedő. 
Mit jelent ez:  
25k feletti, de 45k alatti licitet.  
Természetesen, ha valaki nagyon szeretne egy tankot, ne szerénykedjen a kötvényeivel, hanem 
menjen biztosra. Amit írok az pusztán „számolt” sejtés... 
 
Emlékeztető: A licitálásra március 02. délelőtt-től március 16. 09:00-ig lesz lehetőség, és a 6000 
legtöbbet licitáló játékos kaphatja meg az áhított tankját. 
+ A licit nem az adott tankokra vonatkozik, hanem a 6000 férőhely egyikére. Ha te vagy az 
egyedüli aki 121B-t akar kivenni, de a 6001-ik vagy a licitálók között, nem kapod meg a tankot. 


