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Nazwa WWE 2k19
wydawca : Cenega

Cena: 79.90 zł

WWE 2K19 to najnowsza odsłona flagowej serii gier wideo WWE! Na okładce wydania znajdzie się gwiazda
wrestlingu – AJ Styles. WWE 2K19 zapewni szeroki wybór spośród popularnych gwiazd WWE, Legend i Hall of
Fame, a także faworytów rozgrywek NXT. Poczuj autentyczną rozgrywkę WWE, rozbudowane opcje tworzenia,
angażujące typy meczów, ulubione przez fanów tryby i wiele więcej! Znany ze swojego wyjątkowego stylu,
błyskotliwych ruchów i unikalnych masek Rey Mysterio jest jednym z najbardziej znanych i efektownych
wrestlerów w historii WWE. Zapewnij przetrwanie dziedzictwa Rey Mysterio w WWE 2K19 i zamów w grę
przedsprzedaży, aby otrzymać grywalną postać "Master of the 619”! Więcej informacji na temat oferty
przedsprzedażowej wkrótce.
Światowy wydawca gry ogłosił, że na okładce najnowszej odsłony WWE 2K19
pojawi się AJ Styles – niepokonany na ringu zawodnik i niezwykła osobność, rozpoznawalna od ponad dwóch
dekad na scenie wrestlingowej dzięki swoim sportowym osiągnięciom. Określany mianem „The Phenomemenal
One”, prywatnie również fan gier wideo, zapoczątkuje ogólnoświatową kampanię WWE 2K19 – „Nigdy nie mów
nigdy", jednocześnie zachęcając graczy do zapoznania się z najnowszą odsłoną gry oraz całą serią WWE.
"Jako zapalony gracz i wyznawca motta „Nigdy nie mów nigdy", zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym,
moim spełnieniem marzeń było zostać wybranym jako gwiazda okładki WWE 2K19", powiedział AJ Styles.
"Pojawiając się na okładce tegorocznej edycji WWE, jestem zaszczycony mogąc dołączyć do grona takich gwiazd
jak Seth Rollins, Dwayne „The Rock” Johnson, John Cena, Stone Cold Steve Aistion czy Brock Lesnar, i zapisać
się na kartach historii tej wspaniałej serii. Przygotuj się i dołącz do mnie na wirtualnym ringu – WWE 2K19
będzie naprawdę fenomenalną grą!"
"Z AJ Styles’em na czele, łączymy tegoroczne WWE 2K19 z mottem
„Nigdy nie mów Nigdy””, powiedział Chris Snyder, wiceprezes ds. Marketingu w firmie 2K. "Każdego roku
staramy się, aby dostarczać jak najlepsze doświadczenia prawdziwego wrestlingu dzięki grze WWE –
autentycznością, rozgrywką, trybami gry czy szerokiemu wyborowi narzędzi do personalizacji postaci; i tym
razem nie będzie inaczej. Zapnijcie pasy i przygotujcie się, bo w tym roku czekają nas wielkie niespodzianki!"
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

09.10.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Yuke's

Single / Multiplayer
16+

ENG

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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