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FARMING SIMULATOR 19 DAY ONE EDITION
cena

248 zł

dostępność

Dostępny

platforma

Xbox ONE

odnośnik

robson.pl/produkt,19461,farming_simulator_19_day_one_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

Edycja Day One Edition zawiera limitowany dodatek - Mahindra Retriever DLC
Farming Simulator 19 na platformie Xbox One jest kolejną odsłoną znanego cyklu symulatorów, w których wcielamy się w rolnika. Gra oferuje trzy
duże, otwarte i pełne różnego rodzaju zadań lokacje i setki maszyn i pojazdów, które możemy wykorzystać przy pracy. Za stworzenie omawianej
produkcji odpowiada niezmiennie studio GIANTS Software i podobnie jak poprzednia odsłona serii, zadebiutowała ona równocześnie na komputerach i
konsolach.
Wydany na PS4 Farming Simulator 19 stanowi ewolucję koncepcji znanych z poprzednich części cyklu. Gra oferuje trzy rozległe, otwarte lokacje i sporo
nowej zawartości – upraw, narzędzi, zwierząt (w grze pojawiają się m.in. konie), pojazdów (mamy do dyspozycji setki modeli, więcej niż kiedykolwiek w
historii serii) – która sprawia, że granie jest świeżym doświadczeniem nawet dla starych wyjadaczy.
Poza prostymi zajęciami, takimi jak noszenie drewna, przygotowywanie upraw i jeżdżeniem pojazdami i maszynami rolniczymi, mamy możliwość m.in.
kupowania ziemi i sprzedawania swoich plonów. Farming Simulator 19 oferuje nam także opcję dostosowania wyglądu swojego farmera, poprawia AI
pracowników sterowanych przez komputer i wprowadza zaprojektowany zupełnie na nowo system misji, który powinien ułatwić zabawę nowym
graczom.
Otrzymujemy także opcję usprawniania swoich nieruchomości poprzez dodawanie do nich nowych elementów (ogrodzeń, zagród itp.). Funkcja będzie
działała zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i wówczas, gdy zdecydujemy się na zabawę z kilkoma przyjaciółmi (w takiej sytuacji w świecie
gry obecne będą maksymalnie cztery gospodarstwa, z przypisanymi do siebie dobrami i kontem bankowym).
Farming Simulator 19 jest grą w pełni trójwymiarową i działa w oparciu o zupełnie nowy silnik graficzny, zapewniający niespotykane w dotychczasowej
historii serii doznania wizualne. Gra wspiera mody tworzone przez społeczność graczy – funkcja ta jest dostępna na każdej z platform.

