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Informacja prasowa 

Flatout 4: Total Insanity z hukiem wjechał na rynek 

Wydawnictwo Techland – polski partner firmy Bigben Interactvie – z przyjemnością donosi 

iż dziś na rynku debiutuje Flatout 4: Total Insanity. Najnowsza odsłona serii szalonych 

wyścigów dostępna jest na PlayStation 4 oraz Xbox One, a premierze towarzyszy 

wybuchowy zwiastun. 

Flatout 4: Total Insanity powstał we francuskim studiu Kylotonn Racing Games. Seria dzięki 

bezkompromisowemu charakterowi oraz niezwykle dynamicznej rozgrywce zdołała wyróżnić 

się wśród konkurencji oraz zaskarbić sobie sympatię milionów graczy. Najnowsza odsłona 

może pochwalić się unikatowymi trybami gry, licznymi kolizjami podczas zmagań oraz 

torami, które niemal w całości da się zniszczyć. Flatout 4: Total Insanity to pełne furii i 

wybuchów zmagania, które trudno porównać z jakąkolwiek inną grą wyścigową. 

Zwiastun premierowy Flatout 4: Total Insanity - https://youtu.be/5oq3BQSYyNQ  

Główne elementy gry: 

 Nowe tryby rozgrywki: wyścigi wzbogacone o możliwość używania dewastującego 

arsenału, Arena na której rozgrywamy m.in. z derby destrukcji czy walczymy o 

przetrwanie 

 Powrót trybu kaskaderskiego: sześć unikatowych lokacji, zmień kierowcę w żywy 

pocisk i walcz ze znajomymi w trybie wyzwań, nawet do 8 graczy na jednej konsoli 

 Wieloosobowe wariactwo: wszystkie tryby gry wspierają rozgrywkę przez Sieć dla 8 

graczy  

 27 samochodów: od “garbusa” po potężne jeepy 4x4, wybierz swoją “broń”, ulepszaj 

i upiększaj auto 

 20 tras: ogrodzenie? drzewo? Nie przejmuj się, Flatout to zniszczalne środowisko, 

więc niemal żadna przeszkoda nie jest ci straszna 

FlatOut 4: Total Insanity debiutuje dziś na platformach PlayStation 4 oraz Xbox One w 

cenie 259,90 zł. 

https://youtu.be/5oq3BQSYyNQ
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*** 

O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  
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