Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Forza Horizon 4 PL
wydawca : Microsoft

Cena: 249.90 zł

PRZEŻYJ ŻYCIE W STYLU HORIZON Po raz pierwszy w historii gier wyścigowych i samochodowych
gracze zobaczą i odczują dynamiczne zmiany pogody w otwartym, współdzielonym świecie. Piękne widoki i
brytyjskie zabytki można podziwiać w jednym z 450 samochodów, aby w końcu stać się supergwiazdą Horizon.
PORY ROKU ZMIENIAJĄ WSZYSTKO
Wielka Brytania w zupełnie nowym ujęciu. Odkrywaj jeziora,
doliny, zamki i zapierające dech w piersiach scenerie w spektakularnej rozdzielczości natywnej 4K HDR na
konsolach Xbox One X i komputerach z systemem Windows 10. Mistrzowska jazda o każdej porze roku.
Eksploruj stale zmieniający się świat, mknąc po suchej, mokrej, błotnistej, zasypanej śniegiem lub skutej lodem
nawierzchni. Co tydzień nowa zawartość. Co tydzień zmienia się pora roku, a wraz z nią dodawana jest nowa
treść tematyczna. Pojawiają się nowe mechanizmy rywalizacji, nowe wyzwania i nowe nagrody.
ZOSTAŃ
SUPERGWIAZDĄ HORIZON
Zbierz ponad 450 samochodów. Korzystaj z największej i najbardziej
różnorodnej kolekcji samochodów Horizon w historii. Producenci udzielili licencji na ponad 100 modeli.
Ścigaj się. Popisuj się wyczynami kaskaderskimi. Twórz. Odkrywaj. Nowa kampania z otwartym zakończeniem
— wszystko, co zrobisz, będzie miało wpływ na grę.
Personalizuj życie w Horizon. Zadbaj o garderobę
kierowcy, kupuj nieruchomości i twórz własne trasy wyścigowe dla społeczności.
ODKRYWAJ
WSPÓŁDZIELONY ŚWIAT ONLINE
W pełni zsynchronizowany świat. W Horizon pora dnia, pogoda i pora
roku są jednakowe dla wszystkich graczy. Graj solo lub z innymi graczami. Możesz grać samodzielnie lub
współpracować z innymi. Dołącz do zespołowego trybu multiplayer i przejedź się dla zabawy. Jeśli chcesz
dowieść swoich umiejętności przed całym światem, koniecznie wypróbuj tryb rankingowy. Przesyłaj gry
strumieniowo. Zintegrowane funkcje aplikacji Mixer sprawiają, że przesyłanie strumieniowe i oglądanie
rozgrywek w Horizon jest jeszcze większą frajdą.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Microsoft Studios

Data premiery

02.10.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Playground Games
Single / Multiplayer
3+

PL (napisy)

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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