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Wydawnicze prawa do serii Call of Juarez wracają do Techlandu po pełnej 

sukcesów współpracy z Ubisoftem 

 
Techland Publishing ogłasza, że Call of Juarez: Gunslinger wraca do cyfrowej sprzedaży jako             

kolejny tytuł z powiększającej się globalnej oferty wydawnictwa. Z tej okazji gra dostępna jest na               

Steam w obniżonej cenie. 

 

“Stworzona przez Techland seria Call of Juarez cieszyła się uznaniem krytyków i doczekała             

oddanej społeczności. Techland stawia kolejne kroki na drodze do zostania wiodącym wydawcą i             

dlatego jesteśmy zachwyceni faktem, że do naszego portfolio wraca Call of Juarez: Gunslinger” -              

mówi Adam Lasoń, COO Techland Publishing. “Dziękujemy Ubisoftowi za wspaniałą pracę           

włożoną w wydawanie gier z serii. Będziemy kontynuować ich dzieło i wspierać społeczność Call of               

Juarez z takim samym oddaniem” - dodaje Lasoń. 

 

 

 

 



 
Call of Juarez: Gunslinger to hołd złożony opowieściom rodem z Dzikiego Zachodu. Gracze             

wcielają się w Silasa Greavesa - bezwzględnego łowcę głów - tropiącego najniebezpieczniejszych            

bandytów. Gunslinger to przygoda pełna akcji i pojedynków rewolwerowców, która miesza fikcję z             

historią, bo heros na swojej drodze spotka realne ikony Dzikiego Zachodu takie jak Billy the Kid,                

Pat Garrett i Jesse James. 

 

Z okazji powrotu gry pod skrzydła oryginalnego dewelopera, Call of Juarez: Gunslinger dostępny             

jest na STEAM w promocyjnej cenie. 

 

Więcej informacji dotyczących dostępności cyfrowych wersji pozostałych gier z serii zostanie           

podanych w późniejszym terminie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
___________________ 

 
O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest najbardziej z gier                   
Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka Dying Light przyciągnęła ponad 10                     
milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing. Na początku                
2017 roku firma wydała Torment: Tides of Numenera – ciepło przyjętego duchowego spadkobiercę legendarnego Planescape:               
Torment. Obecnie firma przygotowuje się do wydania Pure Farming 2018 oraz kilku produkcji firm trzecich. 
 
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. W                    
czterech biurach znajdujących się na terenie Polski oraz Kanady pracuje ponad 350 utalentowanych osób. Każdym swoim produktem                 
firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych i innowacyjnych technologii. 
 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz http://techland.pl Wszystkie             
nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki i znaki handlowe, zarejestrowane znaki               
handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
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