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Clan Hally
- Clan hall mohou získat pouze leadeři klanů na úrovni 2 a vyšší, pokud ještě clan hall
nemají.
- K dispozici jsou clan hally v Dionu (C grade), Gludiu a Gludinu (B grade), Giranu, Adenu a
Goddardu (A grade). Šest clan hallů v Adenu také dává clan leaderovi schopnost létat na
wyvernovi.
- Každá hala má své vlastní jméno - například první hala v Gludinu se jmenuje Gludin
Crystal Hall.
Pořízení Clan hallu
- Clan leader může v aukci nabídnout cenu za jediný clan hall. Když tak učiní, je nabízená
částka odečtena z klanového warehousu. Není možné nabídnout víc peněz, než kolik je v
klanovém warehousu a clan leader musí vždy nabídnout víc, než byla předchozí nabídka.

- Clan leader, jehož nabídka je na konci aukce nejvyšší, vyhrává a dostane o tom zprávu.
Jakýkoli předchozí uživatelé haly jsou vyhozeni.
- Nabídky, které nevyhrály aukci, jsou navráceny do klanových warehousů.

Údržba clan hallu
- Klan musí do svého warehousu každý týden vkládat poplatky na údržbu haly. Pokud klan
poplatek nezaplatí, dostane jeho leader zprávu a lhůtu 1 týden na vyrovnání. Pokud ani potom
nezaplatí, o halu přijde a ta bude opět k dispozici pro aukci.
- V hale je možné za poplatek regenerovat HP a MP.
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- V hale je také k dispozici warehouse a teleporty na okraj vesnice a její náměstí. Teleporty
do ostatních oblastí jsou za poplatek.
Dekorace Clan hallu
- Do clan hallu je možné přidat množství dekorací a funkcí. Vnitřek jde změnit v Gludiu a
Adenu. Po zaplacení poplatku lze přidat tyto dekorace:
- krb : doplňování HP
- koberec : doplňování MP
- lustr : když postava zemře a vrátí se do clan hallu, obnoví se jí část ztracených
zkušeností
- zrcadlo : umožňuje teleportaci do okolních regionů
- závěsy : nabízí množství buffů přes NPC Clan Hall manager
- magický stroj : U B grade hal a vyšších umožňuje výrobu itemů podle příslušného grade

- závěsy, vstupní hala : Pouze halu zkrášlují

Prodání clan hallu
- Clan leader může halu dát do dražby prostřednictvím NPC Auctioneer. Dobu aukce jde
nastavit na sedm, tři, nebo jeden den. Leader může napsat krátký popis haly a musí složit
zálohu, aby se hala mohla zúčastnit aukce.
- Během nastaveného času může clan leader aukci zrušit, ale v takovém případě se mu
nevrátí složená záloha a nemůže dalších sedm dní uspořádat další aukci.
- Když clan hall nemá majitele, nebo za něj nebyly zaplaceny poplatky, bude automaticky
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dán do sedmidenní dražby.
- Pokud se klan rozpadne před prodáním haly, bude aukce pokračovat, ale nikdo z členů
klanu nedostane žádné peníze.
- Pokud se nikdo nezúčastní dražby, vrací se hala k původním majitelům, kteří ale přijdou o
složený vklad.
- Pokud se úspěšně podaří prodat clan hall, dostane o tom clan leader zprávu. Nejvyšší
nabídka (po odečtení daně) je následně umístěna do klanového warehousu společně se
složeným vkladem.

Wladaa
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