Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Battlefield 1 Rewolucja PL + Steelbook
wydawca : Electronic Arts Polska

Cena: 199.90 zł

Zamawiając u nas otrzymasz od nas ekskluzywny steelbook.
Dołącz do prężnej społeczności Battlefield i
weź udział w widowiskowych bitwach I wojny światowej w cenionej pierwszoosobowej grze akcji. Battlefield™
1 Rewolucja to najbardziej kompletna edycja gry, dodatkowo w atrakcyjnej cenie. Zawiera ona:
podstawową
grę Battlefield 1
Zagraj w Battlefield 1 i bądź świadkiem narodzin wojny totalnej. Zobacz z bliska świat
ogarnięty wojną w pełnej przygód kampanii lub walcz w widowiskowych sieciowych bitwach z udziałem
maksymalnie 64 graczy. Bij się jako piechur lub kieruj maszynami lądowymi, powietrznymi oraz wodnymi.
Dostosuj się do warunków najbardziej dynamicznych pól bitewnych w historii serii Battlefield.
Battlefield 1 Przepustka Premium*
Cztery tematyczne dodatki z nowymi mapami do gry w sieci,
nowymi rodzajami broni i nie tylko. Dwutygodniowy wcześniejszy dostęp do dodatków, które jeszcze się nie
ukazały.
Battlefield 1 Nie przejdą: Zaprawieni w boju weterani armii francuskiej stają do walki w
obronie ojczyzny.
Battlefield 1 W imię cara: Dołącz do armii rosyjskiej i przenieś się na
największy front Wielkiej Wojny, gdzie niepodzielnie panuje zimowy mróz.
Battlefield 1
Niespokojne wody: Weź udział w zaciętych morskich zmaganiach.
Battlefield 1 Apokalipsa:
Walcz bez pardonu w najbardziej krwawych bitwach I wojny światowej.
Zawiera też:
14 zaawansowanych pakietów bojowych do Battlefield 1, zawierających wyjątkowe skórki do broni,
dostarczanych co miesiąc, począwszy od listopada 2016 r. Zyskując członkostwo Premium, otrzymasz wszystkie
pakiety bojowe, które ukazały się od listopada 2016 r.
14 wyjątkowych nieśmiertelników
udostępnianych przez cały okres ważności Przepustki Premium do Battlefield 1.
Pierwszeństwo
w kolejkach na serwery.
Dodatkową zawartość
Pakiety Czerwonego
Barona, Lawrence'a z Arabii i Piekielnego Wojownika z dopasowanym tematycznie uzbrojeniem, pojazdami i
emblematami nawiązującymi do słynnych bohaterów i jednostek.
Nowy wygląd behemotów,
największych pojazdów w Battlefield 1.
Pięć pakietów bojowych do Battlefield 1 z wyjątkowymi
skórkami na broń.
Zagraj w Battlefield™ 1 i bądź świadkiem narodzin wojny totalnej. Bierz udział w
zaciętych starciach toczonych w wąskich uliczkach obleganego francuskiego miasta, wokół silnie bronionych
górskich fortów we włoskich Alpach i na pustyniach Arabii. Poznaj zupełnie nowy rodzaj działań wojennych w
pełnej przygód kampanii lub bierz udział w widowiskowych sieciowych bitwach z udziałem maksymalnie 64
graczy, dostosowując taktykę do nieustannie zmieniającego się, zniszczalnego otoczenia. Bij się jako piechur lub
kieruj pojazdami lądowymi, powietrznymi oraz wodnymi – od czołgów i motocykli po dwupłatowce i ogromne
okręty – uczestnicząc w najbardziej dynamicznych starciach w historii serii Battlefield. Gra w pełnej, polskiej
wersji językowej (dubbing).
GŁÓWNE CECHY
Sieciowe bitwy z udziałem 64 graczy – Stwórz ze
znajomymi drużynę i bierz udział w najbardziej widowiskowych sieciowych bitwach w historii gatunku FPS. Bij
się jako piechur lub kieruj pojazdami – od czołgów i motocykli po dwupłatowce i ogromne okręty.
Bądź
świadkiem narodzin wojny totalnej – Walcz w największych bitwach w historii ludzkości. Od silnie bronionych
Alp po spalone słońcem pustynie Arabii – działania wojenne na ogromną skalę toczą się na lądzie, w powietrzu i
na wodzie. Przekonaj się, jak wyglądały narodziny współczesnej wojny.
Intuicyjna destrukcja na
niespotykaną skalę – Dzięki intuicyjnej destrukcji każda bitwa jest inna od poprzedniej. Niszcz duże i małe
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pojazdy, burz całe budynki. Od drewnianych chatek po ogromne kamienne forty –możesz spustoszyć całe pole
bitwy.
Wojenne opowieści z różnych frontów – Doświadcz wojennej zawieruchy w pełnej przygód
kampanii pokazującej globalny konflikt z perspektywy kilku różnych postaci, którym przyszło uczestniczyć w
pierwszej nowoczesnej wojnie.
Pełna, polska wersja językowa (dubbing)
* Wcześniejszy dostęp
obejmuje dodatki, które jeszcze się nie ukazały. Daty premier dodatków i szczegółowe informacje na ich temat
będą zamieszczane na stronie www.battlefield.com/pl-pl/games/battlefield-1/premium. Wcześniejszy dostęp do
dodatku Battlefield 1 Nie przejdą nie jest już oferowany. Wymagane są wszystkie aktualizacje gry, połączenie
internetowe i konto EA. W przypadku grających na konsolach, do niektórych funkcji, w tym do gry przez sieć,
wymagane jest konto Xbox Live Gold (sprzedawane osobno) lub członkostwo PlayStation®Plus (sprzedawane
osobno) i konto PlayStation™Network.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Electronic Arts Polska

Data premiery

22.08.2017

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

EA Digital Illusions/EA DICE
Single / Multiplayer
18+
PL

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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