Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Farming Simulator (Symulator Farmy) 19
PL + Bonus
wydawca : cdp

Cena: 129.90 zł

Zamów u nas i zdobądź DLC - Dodatkowy pojazd "Mahindra Retriever"
Niezrównana symulacja Rolnictwa!
Seria gier, których sprzedano miliony egzemplarzy, z impetem wkracza w 2018 rok – niezrównana symulacja
rolnictwa powraca w tym roku z całkowicie odnowionym silnikiem graficznym, dzięki któremu powstała
olśniewająca, realistyczna oprawa wizualna, oraz z najbardziej rozbudowaną i kompletną rozgrywką rolniczą na
konsole i PC. Farming Simulator 19 robi największy krok naprzód wraz z najokazalszą w serii kolekcją maszyn!
Będziesz korzystać z pojazdów i narzędzi rolniczych wiernie odtworzonych na podstawie ich rzeczywistych
odpowiedników od największych producentów w branży, m.in. po raz pierwszy od Johna Deere’a, największej
na świecie firmy produkującej sprzęt rolniczy, Case IH, New Hollanda, Challengera, Fendta, Masseya Fergusona,
Valtry, Krone’a, Deutz-Fahra i wielu innych. W grze Farming Simulator 19 znajdą się nowe amerykańskie i
europejskie środowiska, w których można będzie rozwijać gospodarstwa, a także nowe ekscytujące zajęcia
wykorzystujące nowe maszyny i uprawy, w tym bawełnę i owies! Zajmuj się inwentarzem, czyli świniami,
krowami, owcami i kurami, i po raz pierwszy jeźdź konno, by w ten zupełnie nowy sposób zwiedzać ogromny
teren wokół farmy Farming Simulator 19 zapewnia najbardziej złożoną i kompletną rozgrywkę rolniczą, jaką
kiedykolwiek stworzono na konsole i PC. Premiera gry pod koniec roku! Główne cechy:
Największy krok
naprzód w serii Farming Simulator – ciesz się olśniewającą, realistyczną grafiką
Korzystaj z setek wiernie
odtworzonych pojazdów i narzędzi rolniczych, w tym po raz pierwszy od największego producenta sprzętu
rolniczego na świecie – Johna Deere’a
Zajmuj się inwentarzem, m.in. świniami, krowami, owcami i kurami, a
także po raz pierwszy końmi
Jeźdź konno i zwiedzaj ogromne obszary imponujących, otwartych światów
wypełnionych mnóstwem czynności do wykonania
Rozwijaj gospodarstwo w sieci, grając z maksymalnie 16
innymi graczami, i wzbogać swój Farming Simulator o stworzone przez społeczność mody na konsole i PC
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Nazwa

Wartość

Wydawca

cdp

Data premiery

20.11.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa
Format

GIANTS Software
Single / Multiplayer
3+

PL (napisy)
DVD
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