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podtytuł nagłówka

Nazwa Call of Duty: Black Ops IIII 4 PL + BETA
wydawca : Cenega

Cena: 229.90 zł

KUP PRZED PREMIERĄ, ABY ZAPEWNIĆ SOBIE DOSTĘP DO PRYWATNEJ BETY*
Black Ops
powraca! Weź udział w realistycznych starciach w trybie wieloosobowym, najbardziej rozbudowanym trybie
Zombie z trzema koszmarnymi przygodami dostępnymi w dniu premiery i wypróbuj tryb Blackout, który łączy
uniwersum Black Ops z rozgrywką battle royale. Tryb Blackout oferuje graczom największą mapę w historii Call
of Duty oraz walkę, postacie, lokacje i bronie charakterystyczne dla serii Black Ops. TAKTYCZNY,
REALISTYCZNY TRYB WIELOOSOBOWY
Tryb wieloosobowy Call of Duty®: Black Ops 4 podnosi
poprzeczkę, zapewniając niesamowite wrażenia z realistycznej walki skupionej się na taktyce i wyborach gracza.
Gra oferuje zupełnie nowy rodzaj sieciowej rywalizacji dzięki nowym rodzajom uzbrojenia, mapom i trybom. Po
raz pierwszy tryb wieloosobowy będzie znajdował się w centrum narracji, a gracze jeszcze lepiej poznają każdego
ze specjalistów i ich wyjątkowe style gry. Dzięki systemowi tworzenia klasy „Wybierz 10” oraz nowej kategorii
„Sprzęt”, rozgrywka podlega jeszcze większej personalizacji niż kiedykolwiek przedtem, dając graczom
olbrzymią swobodę w modyfikowaniu wybranych specjalistów. W połączeniu z możliwością odblokowania
niszczycielskich nagród za serie punktów, gracze będą mieli okazję stać się potężni w pojedynkę – albo
niepokonani w drużynie. NAJBARDZIEJ ROZBUDOWANY TRYB ZOMBIE W HISTORII Call of
Duty®: Black Ops 4 zapewnia najwięcej zawartości związanej z trybem Zombie w dniu premiery, oferując trzy
pełne epizody: „IX”, „Rejs rozpaczy” oraz „Krew żywych trupów”. Nowa przygoda i zupełnie nowe postacie
sprawią, że tryb Zombie w Call of Duty: Black Ops 4 będzie cechował się złożoną rozgrywką oraz ukrytymi
easter eggami, których oczekują wszyscy fani serii. ESENCJA SERII BLACK OPS
Tryb Blackout łączy
uniwersum Black Ops z rozgrywką battle royale. Gracze będą mogli doświadczyć walki charakterystycznej dla
serii na największej mapie w historii Call of Duty i korzystać z pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych.
Pokieruj swoją ulubioną postacią w najbardziej kultowych lokacjach z serii Black Ops i walcz o przetrwanie,
eliminując wrogów.
*Dostępność platformowa i daty mogą ulec zmianie. Prywatna Beta może rozpocząć się w
różnych dniach zależnie od platformy. Szczegóły: www.callofduty.com/beta. Testy Beta potrwają minimum 3 dni.
Dostęp jest ograniczony, możliwy wyłącznie w ramach kodów do wersji beta, dystrybuowanych przez wybranych
partnerów handlowych. Wymagany jest dostęp do internetu. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

12.10.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa
Format

Treyarch

Multiplayer
18+

PL (napisy)
DVD
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