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The Sims 4
cena

76 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18736,the_sims_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

Ciesz się mocą tworzenia oraz kontrolowania ludzi w wirtualnym świecie bez zasad. Daj upust kreatywności, tworząc Simów wyróżniających się
wyglądem i osobowościami. Wybierz style, dopasuj fryzury i dobierz aspiracje życiowe. Z łatwością buduj Simom idealne domy dzięki nowemu trybowi
budowania bazującemu na pokojach, dobieraj ulubione style mebli i dekoracji. Rozwijaj związki między Simami, odnoś sukcesy zawodowe, kształtuj
pełne emocji i wzruszeń najważniejsze chwile ich życia. Zwiedzaj piękne światy pełne unikalnych obszarów, podróżuj do dzielnic, w których możesz
odwiedzać lokale i spotykać interesujących Simów. Ciesz się potęgą i wolnością, baw się dobrze i pogrywaj z życiem!

Cechy gry:
●

●

●

●

●

Twórz unikalnych Simów – Stwórz różnorodnych, unikalnych Simów o wyjątkowym wyglądzie, niesamowitych osobowościach, z zupełnie nowymi
emocjami. Wyrzeźb ciało Sima za pomocą nowego, potężnego narzędzia Stwórz Sima, a następnie wybierz fryzurę, styl chodu i ubioru. Daj Simom
powód do życia, wybierając cechy i aspiracje, które pozwolą ci kontrolować ich umysły, ciała i serca.
Zbuduj idealny dom – Z łatwością buduj Simom idealne domy dzięki nowemu trybowi budowania bazującemu na pokojach. Zbuduj dom marzeń przez
zaprojektowanie jego planu, wybranie mebli i modyfikowanie otoczenia. Możesz dodać nawet basen albo piwnicę!
Eksploruj tętniące życiem światy– Podróżuj między światami, zwiedzaj unikatowe okolice i odkrywaj interesujące miejsca. Twoi Simowie mogą
odwiedzać nowe społeczności, aby poszerzać krąg znajomych, spotykać się z przyjaciółmi w parkach, znajdować i zbierać nowe, fajne przedmioty.
Pogrywaj z życiem – Kontroluj bogate w emocje i najciekawsze chwile życia swoich Simów – od związków aż po karierę zawodową. Twoje wybory
wpływają na każdy element ich życia, od narodzin przez dzieciństwo, aż po dorosłość. Rozwijaj umiejętności Simów i szukaj nowych zainteresowań.
Gra w polskiej wersji językowej

