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Informacja prasowa 

Nieustraszone pojazdy w nowym zwiastunie Agents of Mayhem 

Agents of Mayhem - nadchodząca gra twórców serii Saint's Row - doczekała się nowego 

zwiastuna. W materiale wideo autorzy skupili się na pojazdach, którymi przyjdzie graczom 

poruszać się po ulicach Seulu - miasta w którym rozgrywa się akcja szalonej strzelaniny. 

Produkcja studia Deep Silver Volition ukaże się 18 sierpnia na PlayStation 4, Xbox One oraz 

PC. 

Seul to rozległa metropolia. Jeśli agenci nie używają do poruszania się po niej teleportacji, 

lub nie wspinają się po szkieletach masywnych budynków, to mogą zasiąść za kierownicą 

jednego z luksusowych samochodów stworzonych przez geniusza automotoryzacji – 

Quartermile’a. 

Zwiastun Nieustraszony - https://youtu.be/-yM4KVx0_CQ  

Quartermile poważnie traktuje samochody luksusowe i darzy je miłością i szacunkiem, na 

które zasługują. Oto auta nie tylko charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa, 

ale i gotowością do walki. Co prawda twórca tych cacek najczęściej denerwuje się, gdy agenci 

nie dbają o jego zabawki. Czyli zachowują się tak, jak robią to na ogół. Jako dodatek każde 

auto - tak dla zabawy - ma wbudowany moduł SI, pozwalający na pogaduchy podczas jazdy. 

Bo czy ludzie nie uwielbiają gadających samochodów? 

Premiera Agents of Mayhem 18 sierpnia. Gra do polskiej dystrybucji trafi dzięki 

Wydawnictwu Techland – partnerowi firmy Koch Media. Gra dostępna będzie na 

komputerach PC (w cenie 199,90 zł) oraz konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One (259,90 

zł). 
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O firmie Techland 
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