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Informacja prasowa 

Twórz historię w F1 2017 

Nowa odsłona gry oficjalnie zapowiedziana, premiera w sierpniu 

Wydawnictwo Techland – partner studia Codemasters oraz Koch Media – ogłasza, że 25 

sierpnia na rynek trafi F1 2017. Gra pojawi się na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. W 

nowej odsłonie powrócą klasyczne bolidy Formuły 1. Na graczy czeka sporo zmian  m.in. 

rozbudowany tryb kariery, poprawki w rozgrywce wieloosobowej oraz nowy tryb gry – 

Championship. 

Studio Codemasters przygotowało zwiastun prezentujący trzy historyczne bolidy, które trafią 

do gry: McLaren MP4/4 z 1988 roku (model Alaina Prosta i Ayrtona Senny), Williams FW14B 

z 1992 roku (model Nigela Mansella i Riccardo Patrese’a) oraz Ferrari F2002 z 2002 roku 

(model Rubensa Barrichello i Michaela Schumachera). W najbliższych tygodniach ujawnione 

zostaną kolejne „klasyki” z F1 2017. 

“Po roku pełnym sukcesów i świetnie ocenianym F1 2016, z radością ogłaszamy F1 

2017 i powrót klasycznych bolidów F1 do serii” - mówi Paul Jeal, reżyser gry w Codemasters. 

“Dodanie klasyków do F1 2013 spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem i dlatego w F1 2017 

wracają w udoskonalonej formie. Mając do dyspozycji tak wiele niesamowitych maszyn, 

trudno było nam wybrać tylko 12. Zdecydowaliśmy się jednak na najsłynniejsze modele, które 

odniosły wiele sukcesów w ciągu ostatnich 30 lat i są uwielbiane przez fanów. Jesteśmy 

dumni z finałowej dwunastki”  

Zwiastun zapowiadający F1 2017 - https://youtu.be/RbOV9FILng4  

“W F1 2017, po raz pierwszy w historii, w trybie kariery będziecie się ścigać klasycznymi 

bolidami” - dodaje Lee Mather, dyrektor kreatywny w Codemasters. “W trakcie sezonu 

będziecie zapraszani na różne wyścigi z udziałem klasycznych maszyn. Chcemy też bardziej 

urozmaicić F1 2017 dodając cztery alternatywne wersje torów oraz wiele nowych 

mechanizmów rozgrywki. Klasyczne bolidy będą też dostępne w innych trybach, w tym w grze 

wieloosobowej i próbach czasowych” 

https://youtu.be/RbOV9FILng4


 

Gracze, którzy zamówią F1 2017 przed premierą lub kupią edycję Day One, otrzymają 

wcześniejszy dostęp do McLarena MP4/4 jako części pakietu „F1 2017 Special Edition”. 

Model McLaren MP4/4 będzie można zakupić oddzielnie w późniejszym czasie. Pozostałe 

jedenaście bolidów jest dostępne we wszystkich edycjach gry. 

F1 2017 w wersja na PlayStation 4, Xbox One oraz PC, dostępne będzie na polskim rynku w 

dniu światowej premiery czyli 25 sierpnia. 
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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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