Panduan Togel Online Dengan Prediksi Kuda Lari
Togel online dengan prediksi kuda lari tentu saja akan menjadi salah satu hal yang sangat
menarik sekali dalam betting. Saat ini togel menjadi salah satu pilihan pasaran judi online yang
begitu digemari oleh para bettor sehingga Anda bisa melakukan betting dengan mudah untuk
raih segala keuntungan yang berlipat ganda.
Betting togel pada pasaran yang tepat tentu saja akan mendatangkan banyak keuntungan.
Bahkan dalam hal ini keuntungan yang bisa Anda dapatkan tentu saja merupakan keuntungan
yang berlipat ganda. Semua ini penting untuk Anda pahami sehingga bisa meraih segala
keuntungan dalam betting yang akan Anda dapatkan.
Untuk bisa bermain dan meraih segala keuntungan dalam betting online togel, penting
sekiranya untuk Anda sekalian lebih paham terkait trik dan teknik main yang tepat. Semua ini
penting sekali untuk Anda pahami. Bahkan dalam togel secara online dengan prediksi kuda lari
ini terbilang sangat menyenangkan sekali untuk betting.

Berikut Ini Panduan Togel Dengan Prediksi Kuda Lari
Dalam melakukan permainan togel online dengan prediksi kuda lari maka penting sekali untuk
paham terlebih dahulu dengan alur dan aturannya terlebih dahulu. Bahkan penting juga untuk
lebih paham terkait panduan untuk togel dengan prediksi kuda lari. Untuk itu pahami terlebih
dahulu mengenai panduan dalam betting togel secara online tersebut.
Peraturan Pemasangan Togel Online Kuda Lari

●
●
●
●

Untuk nomor yang keluar sebagai nomor permainan maka hal ini akan diumumkan
dalam setiap periode betting.
Pasaran dan nilai hadiah tentu saja bersifat fluktuatif dan hadiah yang didapatkan
tercatat sebagai salah satu pembelian.
Pemenang yang sah merupakan pemenang yang tercatat dengan akun resmi pada
system.
Satu transaksi untuk satu jenis hadiah saja

Perhitungan Toto Kuda Lari

Untuk perhitungan masing masing pemasangan toto kuda lari tentu saja membutuhkan
perhitungan yang berbeda. Berikut ini beberapa perhitungan untuk toto kuda lari yang
sebaiknya Anda pahami dengan baik untuk melakukan betting yang menyenangkan sekali!
● Perhitungan 2D, 3D dan 4D
Untuk perhitungan keuntungan dalam 2D , saat Anda pasang 100.000 dan tembus 3 angka
pemasangan misalnya dalam angka keluaran 2456 maka hadiah akan dikalikan dengan
perhitungan 100.000 x 60 = 6 juta yang Anda dapatkan.
Sedangkan untuk 3D, saat Anda pasang angka 567 dan tembus 3 nomor maka hal ini Anda
berkesempatan menang missal dari 4567. Perhitungan kemenangan 100.000 x 350= 35 jta.
Untuk 4D, maka perhitungan kemenangan dari 4567 yang Anda pasang dan tembus dalam
angka keluaran yang seharusnya 4567 maka dalam hal ini perhitungannya 100.000 x 3000 =
300jta.
● Perhitungan Colok Bebas
Perhitungan untuk colok bebas kuda lari adalah saat Anda pasang di pemasangan terus meraih
kemenangan dan perhitungannya adalah 100.000 x 3.5 = 350.000.
Cara Pasang Togel Kuda Lari

● Untuk pemilihan 4 angka ketik 2365 dengan pembelian 1
● Pemilihan 3 angka 233 pembelian 2
● Pemilihan 2 angka 23 pembelian 2
● Klik proses dan sukses
Untuk pasang pada pemasangan colok kuda liar maka berikut ini sekilas mengenai contoh
pemasangan yang Anda lakukan!
1. Colok jitu (ribuan =10, ratusan 1=10, puluhan 2=10 dan ekor 3=10)
1. Salah satu ikut / SI (SI depan 0 =10, SI tengat 1=10 dan SI belakang 2 =10)
Demikian sekilas mengenai togel online dengan prediksi kuda lari yang bisa Anda mainkan
untuk raih segala keuntungan dalam togel secara online di setiap kali betting.

