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Ściągaj za darmo gry, programy, filmy i muzykę
http://maddownload.com

MadDownload.com oferuje najlepsze darmowe programy i filmy, a także gry i muzykę. Ściągaj za darmo
teledyski rap, hip-hop i disco-polo, filmy akcji, filmy animowane oraz horrory, komedie romantyczne. Jeśli
chodzi o programy, posiadamy do ściągnięcia aplikacje biurowe, edytory tekstu takie jak Word, czy Open
Office Writer, aplikacje do prezentacji takie jak Microsoft PowerPoint, mamy wiele programów
antywirusowych: Symantec, AVG, Avast, Panda Antivirus czy Kaspersky Free. W naszej bazie znajdziesz
również programy antyspyware takie jak AdwCleaner czy Malwarebytes. Mamy również do pobrania wiele
programów firmy iObit, programy do muzyki i wideo oraz dźwięku. Najlepsze gry tego rogu z różnych
gatunków: strategie ekonomiczne, action-adventure, gry RPG w otwartym świecie, a także MMO do
ściągnięcia na dysk twardy komputera. Mamy również gry strategiczne różnych gatunków, RTS-y, MOBA i
tower defense. Jeśli chodzi o strzelanki FPP inne gry akcji znajdziesz u nas Counter-Strike i inne hity, w tym
też najnowsze battle royale. Dostępny jest również download survival takich jak Minecraft, czy Raft, Rust lub
Conan Exiles. Filmy ilustrujące opisy są w jakości HD, a recenzje można komentować. Są one zilustrowane
obrazami w wysokiej rozdzielczości. Do pobrania są programy internetowe - do czatu jak Skype, WhatsApp,
oraz przeglądarki: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Tor Browser, a także wtyczki do tych przeglądarek jak
Adobe Flash, czy Microsoft Silverlight lub Adblock. W bazie mamy też sterowniki i aktualizacje do
programów, a nawet systemy operacyjne, takie jak Windows w różnych wersjach.
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