Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Just Cause 3 Edycja Kolekcjonerska
wydawca : -

Cena: 169.90 zł

W Edycji Kolekcjonerskiej znajduje się:
Pełna wersja gry Just Cause 3
Mapa Medici: Drukowana
mapa śródziemnomorskiego archipelagu Medici 60 x 60 cm;
Replika liny z hakiem: Wiernie
odwzorowany, 38-centymetrowy model najsłynniejszego gadżetu Rica;
Artbook: 32-stronicowy album w
twardej oprawie przybliży graczom wybuchowy świat Just Cause 3.
Śródziemnomorska republika Medici
doświadcza brutalnych rządów Generała Di Ravello, wiecznie głodnego władzy dyktatora. Wciel się w Rico
Rodrigueza, którego celem jest powstrzymanie Generała za pomocą wszystkich dostępnych środków. Mając do
dyspozycji ponad 400 mil kwadratowych wolności, poczynając od przestworzy, a kończąc na dnie morza, a także
bogaty arsenał broni, gadżetów i pojazdów, bądź gotów na rozpętanie chaosu w najbardziej kreatywny i
wybuchowy sposób, jaki tylko możesz sobie wymarzyć. Główne cechy gry:
Eksploruj śródziemnomorską
rajską wyspę mając całkowitą swobodę – skoki spadochronowe, BASE jumping oraz freediving w
nieograniczonym wirtualnym świecie
Szybuj w powietrzu i leć nad górami, wykorzystując swój Wingsuit,
dzięki któremu możesz siać śmierć z powietrza w całkowicie nowy sposób
Wykorzystuj swój chwytak i
spadochron, by wspinać się na budynki, porywać pojazdy, błyskawicznie się przemieszczać lub łączyć ze sobą
różne obiekty po to, by odkrywać nowe sposoby na wywoływanie Chaosu
Wywołuj ogromne zniszczenia w
bazach wojskowych, przystaniach, więzieniach, posterunkach policji i instalacjach komunikacyjnych, a wszystko
po to, by przerwać rządy dyktatora
Korzystaj z bogatego arsenału wybuchowych broni, zaczynając od strzelb i
wyrzutni rakiet, a kończąc na samolotach szturmowych i nalotach
Wybieraj z szerokiej gamy pojazdów, takich
jak motorówki, odrzutowce, śmigłowce, wozy sportowe i super motocykle
Stań się żądny przygód i wykonuj
dziesiątki wyzwań i zbieraj liczne znajdźki
Społecznościowe funkcje sieciowe
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Nazwa

Wartość

Producent

Avalanche Studios

Tryb gry

Single Player

Data premiery
Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

01.12.2015
18+

ENG

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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