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Poczuj magię futbolu - PES 2019 już dostępny 
 
Konami i polski dystrybutor serii PES - Wydawnictwo Techland, ma przyjemność           
poinformować iż dziś premierę ma najnowsza odsłona futbolowej symulacji. PES 2019           
to kolejny krok na drodze do stworzenia najbardziej porywającej gry piłkarskiej w historii. 
 
PES 2019 to dziewięć nowych lig, w tym szkocka, duńska, rosyjska i turecka. Łącznie w               
grze, działającej w rozdzielczości 4K, HDR i 60 klatkach na sekundę, znalazło się ponad              
400 drużyn i ponad 10 000 starannie odwzorowanych piłkarzy wśród których znajdują się             
występujący w kadrze reprezentanci Polski. 
 

 
PES 2019 zwiastun premierowy --- https://youtu.be/VKw5TQSbiUY 

 
Nowe funkcje PES 2019 obejmują: 
 
• Magiczne momenty - 11 nowych umiejętności, które jeszcze bardziej zwiększają           
indywidualność gracza i pozwalają na dokładne prowadzenie gry. Doświadcz wyrafinowania          
w grze Luisa Suáreza, unikalnych dryblingów Philippe'a Coutinho i dokładnych podań           
legendarnego Davida Beckhama 
• Widoczne zmęczenie - nowa mechanika, w której wytrzymałość wpływa zarówno na            
osiągi, jak i zachowania graczy w trakcie meczu 
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• Oprawa - z naciskiem na grafikę w 4K i HDR oraz system "Enlighten" zapewniający               
realistyczne efekty wizualne i naturalne oświetlenie  
• Nowy myClub - ulubiony tryb fanów przechodzi największy dotychczas lifting. Nowy            
system kart dla graczy prowadzi do zmian w sposobie, w jaki budujemy drużynę, dodatkowo              
piłkarze o wysokich umiejętnościach, w tym Legendy i gracze tygodnia, występują w wersji z              
czasowo podniesionymi statystykami bazującymi na ich aktualnej formie. Pierwsza lista z           
zawodnikami tygodnia w myClub jest już dostępna 
• International Champions Cup - największy turniej przedsezonowy na świecie z pełną            
licencją PES 2019. Tu rozpoczyna się twoja nowa, 3-letnia wyprawa w trybie Master League 
 
Dodatkowo, PES 2019 otrzyma darmową aktualizację Day 1, która zapewni najbardziej           
aktualne składy drużyny i statystyki oparte na rzeczywistej formie. Od dziś dostępne są już              
również wszystkie aspekty rozgrywki online. 
 

 
 
Gwiazda FC Barcelony i światowy ambasador gry - Philippe Coutinho, pojawią się na             
tegorocznej okładce, a specjalną edycję zrobi okładka z brytyjską ikoną futbolu - Davidem             
Beckhamem. 
 

 



 

 
PES 2019 jest dostępny na PlayStation 4, Xbox One i PC od 30 sierpnia. 

 

Materiały graficzne do pobrania: 
https://www.dropbox.com/sh/p1hb5rssmidd78n/AACAbXiHWCigL4xlUTjzY_T5a?dl=0  

 
Polska strona PES 2019: 

https://wydawnictwo.techland.pl/nasze-produkty/pro-evolution-soccer-2019/ 
Polski fanpage PES 2019: https://www.facebook.com/PES2019PL/  

Twitter: www.twitter.com/officialpes  
Facebook: www.facebook.com/PES  

Instagram: www.instagram.com/officialpes  
YouTube: www.youtube.com/officialpes  

 

 

 

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. 

___________________ 
Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
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