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Rising Storm 2: Vietnam i inne gry z Serii Day1 od dziś na rynku 

Sieciowa strzelanina studia Tripwire, taktyczna strategia Xenonauts oraz sześć innych gier 

– oto premierowa ósemka tytułów z debiutującej dziś na sklepowych półkach Serii Day1. 

Wszystkie produkcje w cenie 69,90 zł dostępne są w wersjach na komputery PC. Rising 

Storm 2: Vietnam po raz pierwszy dostępny jest na rynku w wersji pudełkowej. 

Sequel Rising Storm to taktyczny, nastawiony na rozgrywkę wieloosobową shooter FPP. 

Autorzy wiernie trzymali się realiów wojny w Wietnamie, dlatego też w grze znajdziemy m.in. 

uzbrojenie z którego korzystano podczas konfliktu. Multiplayer oferuje 13 zróżnicowanych 

klas oraz trzy tryby gry wśród których są walka o terytorium czy drużynowe przejmowanie 

obiektów na mapach. Rising Storm 2: Vietnam ukazał się w maju w wersji cyfrowej, więc w 

serii Day1 gracze znajdą premierowe wydanie pudełkowej wersji strzelaniny. 

Rising Storm 2: Vietnam w Serii Day1 - https://youtu.be/i83qXzSraKA  

Ponadto w Serii Day1 od 20 października dostępne są: Dying Light, Dead Island Definitive 

Collection, Homeworld: Deserts of Kharak, Shadow Tactics, WRC 5, Homefront: The 

Revolution oraz inny premierowy tytuł: Xenonauts. 

Pozycje z Serii Day1 wyceniono na 69,90 złotych, każda zostanie wzbogacona cyfrowymi 

dodatkami. Od dziś na rynku dostępnych jest 8 zróżnicowanych produkcji, w przyszłym 

roku przewidziane są kolejne premiery. 
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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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