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Informacja prasowa 

Różne oblicza DiRT 4 w najnowszym zwiastunie z rozgrywką. Gra z 

licencjonowaną ścieżką dźwiękową z Uniwersal Music 

Wydawnictwo Techland, Codemasters oraz Koch Media z dumą prezentują nowy zwiastun 

DiRT 4. Wideo przedstawiające rozgrywkę pokazuje szeroką gamę atrakcji, jakich przyjdzie 

posmakować fanom w najnowszej odsłonie kultowej serii „rajdówek”. Gra trafi na rynek 9 

czerwca w wersjach na konsole i PC. 

W DiRT 4 ponad 50 ikonicznych pojazdów z różnych okresów historii motoryzacji pozwoli ci 

zmierzyć się z własnym strachem w rajdach oraz wyścigach landrush i rallycross. DiRT 4 to 

oficjalna gra rallycrossowych mistrzostw świata (FIA World Rallycross Championship). 

Najnowsza dzieło brytyjskiego dewelopera łączy głębię rozgrywki z DiRT Rally i przystępność 

dla graczy bez doświadczenia w grach samochodowych. Możemy wybierać pomiędzy dwoma 

modelami sterowania – dla zwykłego gracza oraz symulacyjnym, oraz czterema poziomami 

trudności, różniącymi się m.in. ilością aktywnych asyst jazdy. Gracze mogą szlifować 

umiejętności w Akademii DiRT-a (podczas swobodnej jazdy lub zadań) oraz tworzyć trasy za 

pomocą intuicyjnego generatora - „TWOJA TR4SA”. Wystarczy wybrać jedną z 5 dostępnych 

rajdowych lokacji, określić stopień skomplikowania i długość trasy, i po chwili można 

śrubować rekordy na własnym odcinku specjalnym. Czy masz umiejętności niezbędne do 

bycia mistrzem i uczynienia z rajdowych odcinków własnego placu zabaw? Przekonaj się 

grając w DiRT 4. 

DiRT 4, zwiastun z rozgrywką - https://youtu.be/EH0TJ6pxCw4  

W zwiastunie można usłyszeć piosenkę Grace’a Pottera “Instigators”, będącą częścią 

niesamowitej ścieżki dźwiękowej, stworzonej specjalnie na potrzeby DiRTa 4 we współpracy 

z Globe - częścią koncernu Universal Music. W grze pojawi się 40 utworów, które świetnie 

wpasowują się w jej unikalny styl. Obok hitów gwiazd pokroju The Chemical Brothers, 

Disclosure, Queens Of The Stone Age czy Bastille usłyszymy kawałki skomponowane 

specjalnie na potrzeby gry przez między innymi: The Amazons, Sigma, Freak oraz Pretty 

Vicious. 

https://youtu.be/EH0TJ6pxCw4


 

DiRT 4 dostępny będzie na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One od 9 czerwca. DiRT 4 „Day 

One” Edition zawiera: samochód Hyundai R5 wraz z wejściówką na ekskluzywne Zawody 

Hyundai (zaplanowane na 9, 10 i 11 czerwca 2017) oraz ikonę założyciela. 
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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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