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Team Sonic Racing
cena

138 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

Xbox ONE

odnośnik

robson.pl/produkt,19607,team_sonic_racing.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

Rozgrzej opony i dołącz do drużyny kierowców w nowych wyścigach z Uniwersum Sonika.

Fani Sonika – grzejcie silniki! Team Sonic Racing połączy najlepsze elementy zręcznościówek i szybkość wymagających wyścigów z unikalnymi opcjami
dostosowywania pojazdów. Wielbiciele Sonika będą mogli grać solo, lecz także zespołowo z przyjaciółmi bądź przeciw sobie w wyścigach między
rywalizującymi zespołami wzdłuż i wszerz Uniwersum Sonika.

By ukoronować to wydarzenie, SEGA postanowiła pokazać przedsmak tego, co czeka na graczy już w tę zimę. Na miejsca, gotowi i start z nowym
zwiastunem Team Sonic Racing!

Team Sonic Racing pozwoli fanom szybkości gnać przez jaskrawe trasy jako Sonic, Shadow, Tails i wiele innych kultowych postaci z Uniwersum Sonika,
również podczas elektryzujących wyścigów w multiplayerze online. Ukończ grę solo lub z 12 innymi graczami online w licznych ekscytujących trybach
gry, jak Grand Prix, próby czasowe, Team Adventure i więcej. Wraz z unikatowymi postaciami, trybami gry i rozbudowanym dostosowywaniem
samochodów, Team Sonic Racing połączy w sobie najlepsze elementy gatunku gier wyścigowych!

Charakterystyczne cechy gry:
●

●

●
●
●

●

Online multiplayer i lokalna kooperacja – 12 graczy naraz, 4-osobowy split screen i różnorodne tryby offline/online, w tym Grand Prix, Exhibition,
Time-Trial i Team Adventure
Drużynowe ściganie – śmigaj grupowo, wygrywaj grupowo. Użyj drużynowych ruchów, by wspomóc swoją grupę, obijajcie oponentów i uwolnijcie swój
Team Ultimate
Wydajność i edycja skórek – Zmień wygląd i obsługę twojego pojazdu
Wisps – 14 spektakularnych ofensywnych i defensywnych przedmiotów, które pomogą ci zwyciężyć rywalów i wysunąć się na prowadzenie
Tryb przygody – Unikalne doświadczenie fabularne, podczas którego graczom zostaną przedstawione podstawowe funkcje i występujące w grze
postacie
Różnorodni zawodnicy i klasy – 15 grywalnych postaci z Uniwersum Sonika i 3 typy postaci – Speed, Technique i Power.

