Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Tom Clancys Rainbow Six: Siege PL
Advanced Edition
wydawca : Ubisoft

Cena: 169.90 zł

Zawartość Tom Clancy`s Rainbow Six Siege Advanced Edition:
Tom Clancy`s Rainbow Six: Siege
10 pakietów Outbreak Collection*, w tym przedmioty z ograniczonej czasowo Outbreak Collection
600
kredytów R6
*Dostępne od 6 marca 2018 r., termin może ulec zmianie
Informacje o pakietach Outbreak
Collection Outbreak, pierwsze duże wydarzenie współpracy w Rainbow Six Siege, trwać będzie przez cztery
tygodnie w trakcie 3. roku 1. sezonu i będzie grywalne bezpłatnie dla posiadaczy Rainbow Six Siege. Zawierać
będzie unikatową kolekcję przedmiotów kosmetycznych, dostępnych wyłącznie w trakcie trwania wydarzenia.
Dzięki Tom Clancy`s Rainbow Six Siege Advanced Edition, gracze zyskają szansę zdobycia 10 pakietów
Outbreak Collection. Każdy pakiet zawierać będzie 1 z 50 niepowtarzalnych przedmiotów kosmetycznych.
Pakiety nie będą zawierały duplikatów. Dodatkowo, pakiety Outbreak będą różniły się zawartością od pakietów
Alpha, gdyż zdobyć je będzie można jedynie za kredyty R6 i nie będą przyznawane po zakończeniu starcia ani
dostępne do zakupu za rozgłos. Informacje o Tom Clancy`s Rainbow SixSiege
Rainbow Six Siege to
dynamiczne, nowe podejście do strzelanek pierwszoosobowych dla wielu graczy. Wybierz spośród licznych
elitarnych operatorów i opanuj ich umiejętności, prowadząc swój oddział w trakcie pełnych napięcia,
emocjonujących i niszczycielskich starć drużynowych. Opanuj sztukę destrukcji i gadżetów w Tom Clancy`s
Rainbow Six Siege. Weź udział w dynamicznych starciach na bliską odległość, zabójczych konfrontacjach i
wybuchowej akcji, podejmuj decyzje taktyczne, współpracuj w ramach drużyny i wykorzystaj każdy moment, aby
odnieść zwycięstwo. Poznaj zupełnie nowy sposób przeprowadzania szturmów, z niepowtarzalną destrukcją i
fantastycznymi gadżetami. W obronie koordynuj działania oddziału i zmień otoczenie w prawdziwą twierdzę.
Zastawiaj pułapki, fortyfikuj i twórz systemy obronne, których wróg nie zdoła przełamać. W ataku prowadź
oddział po wąskich korytarzach, przełamuj barykady i wzmocnione ściany. Korzystaj z map taktycznych, dronów
obserwacyjnych, wyciągarek i nie tylko, aby zaplanować akcję, zaatakować i zwyciężyć w każdej sytuacji.
Dołącz do oblężenia i 25 milionów graczy w Tom Clancy`s Rainbow Six Siege, najnowszej odsłonie docenionej
serii strzelanek pierwszoosobowych, wyprodukowanej przez słynne studio Ubisoft Montreal, na konsole nowej
generacji i PC. Dziś Tom Clancy`s Rainbow Six Siege jest lepsze niż kiedykolwiek. Firma Ubisoft ogłosiła
trzeci rok zawartości w grze oraz Operation Outbreak, pierwsze duże wydarzenie współpracy w Rainbow Six
Siege. Dzięki Tom Clancy`s Rainbow Six Siege Advanced Edition, gracze będą mogli ruszyć na pole bitwy w
edycji rozszerzonej, zawierającej pełną wersję oryginalnej gry, 600 kredytów Rainbow Six oraz zupełnie nową
zawartość dodatkową z ograniczonej czasowo, niepowtarzalnej Outbreak Collection.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Ubisoft

Data premiery

13.02.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Ubisoft Studios
Single / Multiplayer
18+

PL (napisy)

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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