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DiRT 4
cena

78 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18422,dirt_4.html

Adres

ul.Powstańców Śląskich 106D/200 01-466 Warszawa

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

224096600
224361966

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek w godz. 9-17
sobota w godz. 10-15

Adres e-mail

Oferta sklepu : sklep@robson.pl
Pytania techniczne : robson@robson.pl
Serwis : serwis@robson.pl
Zamówienia : zamowienia@robson.pl
Wymiana gier : wymiana@robson.pl

Większy, odważniejszy i lepszy niż kiedykolwiek.
Dirt 4 - nowa odsłona najlepszej gry rajdowej ostatnich lat.
DiRT 4 to nie tylko nawiązanie jakościowe do sukcesu DiRT Rally, ale też przeniesienie pasji i realizmu rajdów samochodowych na wyższy poziom.
Łączy emocje i realizm DiRT Rally z radością, przystępnością i adrenaliną poprzednich odsłon - DiRT 2 oraz DiRT 3. Deweloper nie zapomniał o
kontynuacji tradycji kultowej serii Colin McRae Rally, a za sprawą odległych miejsc takich jak Australia, Hiszpania i Kalifornia, gracze poczują, że rajdy
to sport o zasięgu globalnym. Ponadto gracz weźmie udział w zawodach rallycross, opartych o licencję FIA World Rallycross Championship, oraz
szalonych wyścigach ciężarówek i buggy - Landrush.
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twoja tr4sa - możliwość generowania własnych tras rajdowych. Gracz może tworzyć nieskończoną ilość odcinków i dzielić się nimi z przyjaciółmi,
ponad 50 niezwykłych samochodów offroadowych - m.in. Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 oraz Audi Sport
quattro S1 E2,
5 lokacji rajdowych z milionami dróg – Australia, Hiszpania, Michigan, Szwecja i Walia,
oficjalna gra FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP – ścigaj się na Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes i Lydden Hill podczas wielu
różnorodnych zawodów,
Landrush – krótkie, piaszczyste tory dla Pro Buggy, Ciężarówek Pro-2, Ciężarówek Pro-4 i Crosskartów w Kaliforni, Nevadzie i Meksyku,
rozbudowany tryb Kariery – stwórz swojego kierowcę, bierz udział w różnych zawodach, zdobywaj sponsorów i buduj zespół,
Joyride – wyzwania czasowe, niszczenie obiektów, obszar dowolnej rozgrywki i wysyłanie wyzwań znajomym,
akademia DiRT – mieszcząca się w Waszyngtonie szkółka DirtFish Rally School, pozwala szlifować umiejętności i technikę jazdy,
rozgrywka nastawiona na rywalizację – dzienne, tygodniowe i miesięczne wyzwania dla graczy z całego świata,
RACENET nowej generacji – rankingi, ligi i turnieje, rozszerzony system telemetrii CREST,
tuning – dostosuj ustawienia zależnie od wybranego auta, trasy i warunków pogodowych,
uszkodzenia i naprawy – usprawniony model zniszczeń. Inżynierowie w strefie serwisowej będą mogli kilkukrotnie naprawić samochód pomiędzy
odcinkami.

