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Nazwa Assassins Creed: Unity PL + Bonus
wydawca : Ubisoft

Cena: 119.90 zł

Zamawiając u nas otrzymasz bonus.
PROGRAM JEDNOŚĆ
W najmroczniejszych chwilach historii,
Asasyni muszą się przegrupować i zjednoczyć, by móc walczyć za wolność i swe kredo. Czas na JEDNOŚĆ!
Wejdź na stronę www.assassinscreed.com, przejdź do zakładki JEDNOŚĆ i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Zaproś znajomych, stwórz własne bractwo i spróbuj odblokować nagrody, dostępne w Assassin’s Creed UNITY.
Każda drużyna (bractwo) może składać się z 4 osób, za każdego członka, który aktywuje kod przedsprzedaży
wszyscy członkowie drużyny dostają nagrodę. Po stworzeniu pełnej drużyny nagrodą jest specjalna misja.
Pierwsza nagroda: Szabla honorowa to broń stworzona przez mistrzów swego rzemiosła.
Druga nagroda:
Broń dwuręczna zadaje rozległe rany. Topór pancerny sprawdza się w starciu z opancerzonymi wrogami.
Trzecia nagroda: Spodnie strażnika pozwalają na cichy bieg. Ostra halabarda jest zdolna przebić najtwardszy
pancerz.
Czwarta nagroda: Oficjalna ścieżka dźwiękowa w formacie cyfrowym oraz pierwszy rozdział
komiksu „Upadek”.
Nagroda specjalna (dodatkowa misja): Przy Palais Royal znaleziono zwłoki. Rozwiąż
zagadkę morderstwa
Wszystkie nagrody dostępne dopiero po premierze gry!
Paryż, rok 1789.
Rewolucja zamienia to wspaniałe miasto w gniazdo terroru i chaosu. Brukowane ulice spływają krwią mieszczan,
którzy stawili opór arystokracji. W czasie, gdy naród rozrywa się na strzępy, młody człowiek imieniem Arno
wyrusza w niezwykłą podróż, która ujawni prawdziwe siły stojące za rewolucją. Jego poszukiwania doprowadzą
go do jądra zmagań o przyszłość kraju i uczynią go Mistrzem Asasynów. Przedstawiamy Assassin’s Creed®
Unity, next-genowa ewolucja flagowego tytułu zasilanego mocą nowego silnika Anvil. Od zdobycia Bastyli po
ścięcie Ludwika XVI, doświadczysz rewolucji francuskiej jak nigdy dotąd i pomożesz ludowi Francji stworzyć
nową przyszłość. Cechy gry:
BEZKOMPROMISOWY BOHATER W OKRUTNYM ŚWIECIE – Grasz
jako Arno, nowy asasyn, brutalniejszy i bardziej niebezpieczny niż jego poprzednicy. Poluj na swoje ofiary
korzystając z wachlarza nowych broni, takich jak Niewidzialne Ostrze, oraz Ukryte ostrze połączone z kuszą.
NOWE ELEMENTY PARKOUR, NOWY SPOSÓB WALKI – Niespotykany dotąd stopień swobody i kontroli
nad postacią dzięki nowemu silnikowi Anvil. Pełna kontrola ruchu: nowa mechanika parkour pozwala na gładkie
przechodzenie pomiędzy budynkami, murami i innymi przeszkodami. Nowy system walki daje większą
satysfakcię w starciach, których wynik zalezy od umiejętności, poczuciu czasu i płynności ruchów. Wzbogacony
system skradania składający się z trybu ukrytego, znikania pomiędzy przechodniami oraz umiejętności
kontrolowania zachowania tłumu. Pozostań w ukryciu, trop ofiarę i uderzaj bez ostrzeżenia.
POGŁĘBIONA MECHANIKA PERSONALIZACJI – Stwórz własny styl gry wybierając własną broń,
wyposażenie, ubiór oraz umiejętności. Korzystaj z setek możliwości i kombinacji. Rozbuduj umiejętności walki,
ukrywania się i orientacji w terenie dzięki nowemu drzewku. Stań się Mistrzem Asasynów.
PARYŻ Z
CZASÓW REWOLUCJI – POKAZANY JAK NIGDY DOTĄD – Przechodź przez olśniewające,
pełnowymiarowe ulice miasta w otwartym świecie stworzonym dzięki możliwościom silnika Anvil. Odkrywaj
pełne szczegółów wnętrza budynków, zwiedzaj katakumby i kanały pod ulicami miasta. Podążaj na misje śladami
przedków, na poszukiwania skarbów, rozwiązuj zagadki kryminalne i korzystaj z nieograniczonych możliwości
miasta. Bądź świadkiem chaosu rewolucji, wejdź w tłum nawet 5,000 postaci kierowanych przez komputer.
NIEWIARYGODNY TRYB KOOPERACJI – Poza kampanią w trybie dla pojedynczego gracza, możesz

1/3

Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

zaprosić do trzech przyjaciół w trybie online aby razem eksplorować otwarty świat XVIIIw. Paryża. Bierz udział
w specjalnych misjach dla trybu kooperacji. Powstrzymajcie egzekucję, Ochrońcie cesarza. Wyeliminujcie agenta
Templariuszy. Zwycięstwo nie będzie jednak łatwe, Wasza zabójcza grupa będzie musiała polegać na
koordynacji, komunikacji i zróżnicowaniu w umiejętnościach aby z sukcesem zakończyć wszystkie zadania i
zniknąć w cieniach.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Ubisoft

Data premiery

13.11.2014

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Ubisoft Studios
Single / Multiplayer
18+

PL (napisy)

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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