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F1 2018 w akcji na nowym zwiastunie
Nowa odsłona oficjalnej serii gier Formuły 1 jest już na ostatniej prostej. F1 2018 ukaże
się 24 sierpnia, a studio Codemasters już dziś przedstawia najnowszy zwiastun
zawierający kolejne fragmenty rozgrywki.
F1 2018 to najwierniejsza rzeczywistości gra o Formule 1, która jak żadna odsłona serii do
tej pory oddaje klimat ekscytującej rywalizacji w najbardziej prestiżowej dziedzinie sportów
motorowych.

Zwiastun premierowy - https://youtu.be/gKaL7dts8Nw
“Poziom realizmu jest dla nas najważniejszy, zarówno pod względem oprawy jak i
symulacyjnej rozgrywki. Mamy doskonałe relacje z Formułą 1 i dzięki temu możemy z roku
na roku usprawniać grę pod każdym względem” - podsumowuje Lee Mather, Game
Director F1 2018.
F1 2018 to wszystkie licencjonowane zespoły, kierowcy i tory z obecnego sezonu, w tym
m.in. Circuit Paul Ricard i powracający Hockenheimring. Gra oferuje rozbudowany tryb
kariery, w którym niezwykle ważne są relacje z mediami, a poza ulepszonymi obecnymi

bolidami, na graczy czeka 20 klasyków wśród których znalazły się najbardziej ikoniczne
auta z bogatej historii Formuły 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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