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Gonitwa rozpoczęta - Onrush dostępny na konsolach, wkrótce start 

e-sportowej rywalizacji online 
 
Onrush czyli najnowsza produkcja studia Codemasters - jest już dostępny. Premiera to            

jednak nie koniec - deweloper zdradza pierwsze szczegóły regularnego wsparcia wydanego           

właśnie tytułu. 

 

Nowa marka na rynku wyścigów spotkała się z ciepłym przyjęciem krytyków i graczy.             

Brytyjski deweloper ponadto ogłosił za pośrednictwem oficjalnego bloga Codemasters, że          

wkrótce ruszą w Onrush rankingowe sezony online (Ranked Competitive Seasons). Nowy           

tryb wchodzi w skład pierwszego z nadchodzących usprawnień i wraz z jego premierą             

przewidziano również kilka niespodzianek dla graczy. 

 

 

Onrush - zwiastun premierowy -- https://youtu.be/qHPnYlvuSww 

 

 

Onrush to wyjątkowe połączenie szaleństwa off-roadowych wyścigów z regułami         
rodem z sieciowych strzelanin FPP. Gra ukazała się na PlayStation 4 oraz Xbox One i               

wspiera również rozdzielczość 4K na PS4 Pro i Xbox One X. 

 

http://blog.codemasters.com/
https://youtu.be/qHPnYlvuSww
https://youtu.be/qHPnYlvuSww


 

 

W Onrush gracze mogą zapomnieć o regułach z tradycyjnych wyścigów. Zmagania           

zespołów złożonych z sześciu kierowców to rywalizacja przypominająca gonitwę w której           
głównym celem nie są meta i czasy okrążeń, ale przetrwanie i eliminacja rywali. 
 

Za grę odpowiada zasłużone brytyjskie studio Codemasters, autorzy m.in. popularnych          

rajdowych serii Colin McRae Rally i Dirt oraz oficjalnych gier o Formule 1. 
 

 

 

 

O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest najbardziej z gier                   
Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka Dying Light przyciągnęła ponad 10                     
milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing. Na początku                
2017 roku firma wydała Torment: Tides of Numenera – ciepło przyjętego duchowego spadkobiercę legendarnego Planescape:               
Torment. Obecnie firma przygotowuje się do wydania Pure Farming 2018 oraz kilku produkcji firm trzecich. 
 
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. W                    
czterech biurach znajdujących się na terenie Polski oraz Kanady pracuje ponad 350 utalentowanych osób. Każdym swoim produktem                 
firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych i innowacyjnych technologii. 
 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz http://techland.pl Wszystkie             
nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki i znaki handlowe, zarejestrowane znaki               
handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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