Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa WWE 2k20 + Bonus
wydawca : Cenega

Cena: 99.90 zł

Zamawiając u nas otrzymasz w pudełku kod na dodatkową zawartość.
WWE 2K20 to najnowsza odsłona
popularnej serii sportowych gier wideo, traktujących o wrestlingu. Na okładkach najnowszej części pojawią się
obecna zdobywczyni pasa w rozgrywkach RAW – Becky Lynch oraz gwiazda WWE – Roman Reigns. Lynch i
Reigns będą ambasadorami marki oraz twarzami globalnej kampanii marketingowej „Step inside”, zapraszającej
graczy do zanurzenia się w świecie WWE oraz sprawdzenia się w wielu ciekawych wyzwaniach na wirtualnym
ringu.
„Cała moja kariera opiera się na przesuwaniu barier i robieniu czegoś, czego nikt wcześniej się nie
podjął. Pojawienie się jako pierwsza zawodniczka WWE na okładce gry z serii WWE2K nie jest wyjątkiem.” –
mówi Becky Lynch. „Prywatnie jestem graczem – pojawienie się na okładce wraz z Becky Lynch i dołączenie
do takich wybitnych nazwisk w wrestlingu jak Dwayne “The Rock” Johnson czy John Cena jest ogromnym
wyróżnieniem oraz niesamowicie ważnym momentem w mojej karierze.” – opowiada Roman Reigns. WWE
2K20 jest bezpośrednią odpowiedzią na prośby graczy i będzie zawierać kilka nowości w serii, obok znanych i
tradycyjnych trybów gry. Tryb 2K Showcase: The Women’s Evolution, opowiadający prawdziwe historie oraz
zorientowany na wykonywanie zadań, opowie o czterech silnych zawodniczkach WWE: zdobywczyni pasa
rozgrywek RAW – Becky Lynch, zdobywczyni pasa rozgrywek SmackDown – Bayley, Charlotte Flair oraz
Shashy Banks. Sterowanie w grze zostanie usprawnione, aby nowi gracze mogli od pierwszych chwil czerpać
przyjemność z rozgrywki, podczas gdy na doświadczonych już graczy czekają nowe i ciekawe wyzwania. Co
więcej, w WWE 2K20 gracze będą mogli ukończyć tryb MyCAREER oraz mecze Mixed Tag zarówno męskimi,
jak i damskimi postaciami. Dodatkowo, tryb WWE Towers powróci z licznymi ekscytującymi i nowymi
wyzwaniami, jak przykładowo tryb Tower, skoncentrowany na karierze Romana Reignsa. WWE 2K20
zaoferuje również nowy model usług – WWE 2K20 Originals – dostarczający graczom bogactwo dodatkowej
zawartości. Każdy z WWE 2K20 Originals dostarczy graczom nowe, grywalne środowisko wraz z jego
unikalnym motywem. Więcej szczegółów na temat WWE 2K20 Originals pojawi się w nadchodzących
miesiącach. WWE 2K20 Originals to zawartość do pobrania, która może wymagać dodatkowego zakupu.
„Becky Lynch i Roman Reigns są ucieleśnieniem pasji, determinacji oraz wytrwałości, co sprawia, że idealnie
nadają się na ambasadorów marki oraz wrestlingu.”, powiedział Chris Snyder, wiceprezes marketingu w 2K.
„Obydwoje są kwintesencją WWE 2K20, które wprowadzi zmiany, o które prosiła społeczność. Fani oczekiwali
wyboru damskiej ścieżki w trybach MyCAREER oraz 2K Showcase i mamy zamiar im je dać, jak również
usprawnione sterowanie oraz zupełnie nowe WWE 2K20 Originals. Nie możemy się doczekać aż ujawnimy
wkrótce kolejne szczegóły!”
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

22.10.2019

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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