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ASSASSIN'S CREED: ORIGINS GOLD EDITION
cena

329 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18933,assassins_creed__origins_gold_edition.html

Adres

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

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

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

224096600
224361966

Baw się najdłużej z Assassin’s Creed® Origins – edycją GOLD zawierającą:
●
●
●

Grę Assassin’s Creed® Origins.
Pakiet przepustki sezonowej do gry Assassin's Creed® Origins, dający dostęp do wszystkich rozszerzeń i pakietów wyposażenia.
Cyfrowy pakiet Deluxe czyli:
Ekskluzywna misja Zasadzka na morzu: przejmij dowództwo w walce o dominację na wzburzonym morzu.
Trzy dodatkowe punkty umiejętności, aby udoskonalić twoje początkowe zdolności asasyna.
Pakiet pustynnej kobry:
Strój pustynnej kobry: strój, który pozwoli ci ukrywać się w piasku i uderzać szybko niczym błyskawica.
Kły (koń): obdarzony kłami wierzchowiec, który budzi lęk w sercach twoich wrogów.
Węże (legendarna tarcza): te bliźniacze węże będą chronić swego pana.
Oko Apepa (legendarna broń obuchowa): ten wąż może i cię nie ukąsi, ale poczujesz jego zęby.
Kieł (legendarny miecz sierpowy): broń zaprojektowana, aby ciąć na kawałeczki wszystko, czego dotknie.
❍
❍
❍

■
■
■
■
■

Odwiedź starożytny Egipt, jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w historii ludzkości, które miało wpływ na dalsze dzieje wielu cywilizacji. Odkryj
sekrety kryjące się w cieniu wielkich piramid, zapomniane legendy, tajemnice ostatnich Faraonów, a także zawartą w utraconych hieroglifach,
prawdziwą historię o początkach bractwa Assasynów.
Przez ostatnie cztery lata, twórcy odpowiedzialni za grę Assasin's Creed IV Black Flag pracowali nad nowym rozdziałem opowiadającym historię
Assasynów. Walcz w zupełnie nowy sposób, płynnie przełączając się pomiędzy broniami dystansowymi, orężem przeznaczonym do walki w zwarciu, aż
po ten stworzony do starć z wieloma wrogami naraz. Wybierz ulubione umiejętności asasyna, a następnie ulepszaj je, przemierzając bogaty świat
starożytnego Egiptu, wykonując różnorodne zadania oraz przeżywając porywające przygody w trakcie swojej podróży

