Warszawa dn. 31 / 08 / 2017
Informacja prasowa

Futurystyczny Redout w ofercie Wydawnictwa Techland
Znane z PC futurystyczne wyścigi – Redout – dziś debiutują na rynku w wersjach na
PlayStation 4 oraz Xbox One. Grę w edycji konsolowej do polskich sklepów wprowadzi
partner 505 Games – Wydawnictwo Techland. Produkcja będzie dostępna w cenie 169,90
zł.
Redout zadebiutował na komputerach w zeszłym roku. Dziś może pochwalić się bardzo
pozytywnymi recenzjami na Steam, a gracze często odkreślali produkcję studia 34BigThings
mianem najlepszego z duchowych następców kultowego WipeOuta. Rywalizacja w Redout to
zawrotne prędkości dochodzące do 800 km/h i czysta adrenalina czyli elementy, których nie
może zabraknąć w żadnej grze o futurystycznych wyścigach. W Redout na trasy osadzone w
miastach przyszłości "wyjadą" antygrawitacyjne statki. Model jazdy w grze i system
unoszenia się pojazdów oparte są o zasady fizyki dlatego też każdy zakręt czy mocne
hamowanie sprawiają, iż na maszyny oddziałują określone siły.
Zwiastun konsolowego wydania Redout - https://youtu.be/Ed0IRVskNN0
Wersja konsolowa oferuje możliwość rywalizacji wieloosobowej - w Sieci (do 6 zawodników)
oraz lokalnie, na podzielonym ekranie. Redout to 35 torów, 11 typów zawodów (od
klasycznych wyścigów po tryb areny), 4 klasy pojazdów oraz rozbudowany tryb kariery z
ponad 100 wyzwaniami i możliwościami ulepszania statków i rozwoju kierowcy.
Redout na PlayStation 4 i Xbox One dostępny jest od 31 sierpnia. Cena gry w polskiej
lokalizacji kinowej została ustalona na 169,90 zł.
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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/

