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Informacja prasowa 

Bez strachu - premierowy zwiastun DiRT 4 

DiRT 4 na sklepowe półki trafi 9 czerwca, ale Wydawnictwo Techland, studio 

deweloperskie Codemasters oraz Koch Media już dziś prezentują zwiastun premierowy 

najnowszej odsłony legendarnej rajdowej serii. Gra dostępna będzie na PlayStation 4, Xbox 

One oraz PC. 

DiRT 4 to największa jak dotąd odsłona serii. Dzięki dwóm modelom jazdy (gracza i symulacji) 

oraz szeregowi asyst, jakie można włączyć bądź wyłączyć, DiRT 4 oferuje zarówno głębię, 

której szukają doświadczeni wirtualni kierowcy oraz przystępność niezbędną dopiero 

rozpoczynającym przygodę z grami rajdowymi. Ponadto innowacyjny i intuicyjny system 

Twoja Tr4sa umożliwia generowanie niemal nieskończonej liczby wyjątkowych odcinków 

specjalnych. 

Premierowy zwiastun DiRT 4 - https://www.youtube.com/watch?v=FxFvPGSyWTY  

DiRT 4 to nie tylko masa rajdowej zawartości z milionami odcinków w pięciu lokacjach, ale 

też zawody rallycross, oparte o licencję FIA World Rallycross Championship oraz 

krótkodystansowe wyścigi ciężarówek i buggy – Landrush. Do tego gracze mogą szlifować 

umiejętności w Akademii DiRT, dzięki której opanują manewry niezbędne do osiągnięcia 

poziomu mistrzowskiego. To wszystko sprawia, że DiRT 4 jest najgłębszą, a jednocześnie 

najbardziej przystępną grą w historii marki. 

DiRT 4 dostępny będzie na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One od 9 czerwca. Dostępne są już 

zamówienia przedpremierowe. 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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