Tytuł główny nagłówka
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Nazwa Need for Speed PL
wydawca : Electronic Arts Polska

Cena: 79.90 zł

Nowy, ekscytujący początek Need for Speed™ — odkryj fascynujący świat nocnych wyścigów ulicznych w
pięciu różnych trybach gry. Wytycz własną ścieżkę w ramach pięciu przenikających się historii, zyskując
reputację, która da Ci status legendy.
W Need for Speed znajdą się wszystkie klasyczne i wymagane przez
fanów elementy serii: ogromne możliwości modyfikacji, otwarty świat przesycony autentycznym klimatem
ulicznej kultury samochodowej i wciągająca fabuła.
Scenerią gry jest Ventura Bay z krętymi drogami na
zboczu góry i rojącymi się od policji ulicami miasta, w którym prawdziwe życie zaczyna się, gdy wszyscy idą
spać. Spotkasz się z pięcioma prawdziwymi ikonami motoryzacji, bohaterami współczesnej kultury
samochodowej, którzy będą Cię inspirować, motywować i wystawiać na próbę. Buduj swoją reputację i zdobywaj
ich szacunek, aby ostatecznie zostać legendą.
Pięć trybów gry. W Need for Speed znajdzie się pięć trybów
gry, w których będzie można zdobywać reputację w drodze po końcowe zwycięstwo: Prędkość, Styl, Tuning,
Ekipa i Bezprawie. Wszystkie razem składają się na kwintesencję Need for Speed. Tuninguj swoje auto, gnaj na
złamanie karku, ścinaj zakręty i wraz ze znajomymi bierz udział w szaleńczych gonitwach z policją.
Bogaty i realistyczny tuning. Stwórz auto odzwierciedlające Twój charakter, modyfikując do woli wygląd
zewnętrzny i podzespoły. Wybieraj spośród słynnych samochodów i akcesoriów najpopularniejszych na świecie
marek tuningowych, aby zbudować najszybsze i najzwinniejsze auto w mieście. Wyjedź na ulice i wygrywaj z
najlepszymi!
Fabuła. Zanurz się w pięciu różnych, ale przenikających się historiach inspirowanych
prawdziwymi ikonami motoryzacji. Każdym swoim wyborem, każdą sekundą i minutą gry robisz kolejny krok w
kierunku statusu legendy.
Miejska i nadmorska sceneria. Odkryj bogaty, otwarty świat ulicznej kultury
samochodowej, który budzi się o zmierzchu i zasypia o świcie. Napędza go moc nowych konsol i specjalnie
podrasowanego silnika
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Electronic Arts Polska

Data premiery

17.03.2016

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa
Format

Ghost Games

Single / Multiplayer
12+

PL (napisy)
DVD
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