Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Urban Trial Playground
wydawca : Cenega

Cena: 69.90 zł

Urban Trial Playground to kolejna część serii gier zręcznościowo wyścigowych. Gracze zasiądą na terenowym
motocyklu i będą pokonywać kolejne trasy i poziomy, wykonując przy tym skomplikowane i szalone triki. Akcja
tym razem z ruchliwych ulic miejskich przenosi się prosto na słoneczne i barwne plaże Kalifornii, umożliwiając
wykonywanie jeszcze bardziej szalonych manewrów, flipów i kombosów niż do tej pory! Tętniące życiem,
nasłonecznione otoczenie i sprzyjająca, wyluzowana atmosfera, tworzą idealną scenerię dla zapierających dech w
piersiach akrobacji.
Kluczowe cechy gry:
Wykorzystaj każdy level na swoją korzyść. Trasy w Urban Trial
Playground są stworzone specjalnie pod wykonywanie trików i sztuczek motocyklem. Im więcej wymyślnych
kombinacji jesteś w stanie wykonać, tym więcej punktów możesz zdobyć!
Osiągnij mistrzostwo. Gra
zapewnia rozrywkę na niezliczoną ilość godzin, zarówno dla fanów adrenaliny jak i maniaków jazdy freestylowej.
Łącz triki w wymyślne i unikalne kombinacje aby podbić swoją pozycję i dotrzeć na szczyt rankingu najlepszych
zawodników!
Sprawdź się w różnych trybach. Urban Trial Playground oferuje kilka trybów rozgrywki,
zarówno pojedynczego gracza, jak i w trybie multiplayer. W Freestyle oraz Time Trial gracze mogą rywalizować
ze sobą i prześcigać się w onlinowych rankingach na ponad 50 dostępnych planszach – najważniejszymi będą
punkty za wykonywane sztuczki lub najlepszy czas przejazdu trasy. W Ghost Mode gracze staną w szranki z
samym sobą, podejmując próbę pobicia swoich poprzednich rekordów i wykonując coraz bardziej wariackie triki.
A gdyby tego było mało, zawsze można zagrać na dzielonym ekranie, siedząc ze znajomym na jednej kanapie.
Wymarzony motocykl? Urban Trial Playground oddaje w ręce graczy pięć całkowicie edytowalnych
motocykli, które można modernizować nie tylko pod kątem estetycznym, ale wymieniając również takie elementy
jak silnik, hamulce czy inne części, mające wpływ na prowadzenie i kontrolę pojazdu. Gracz otrzymuje szeroki
wachlarz opcji do wyboru, zarówno dla swojego motocykla, jak i samego kierowcy!
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

Kwiecień 2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe

Tate Multimedia
Single / Multiplayer
3+

ENG

Konsola Nintendo Switch
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