Dying Light: Bad Blood - przelej krew już dziś
Wystartowała wersja Early Access na Steam
Techland ma przyjemność ogłosić iż Dying Light: Bad Blood - nowa gra online, która doprawia
gatunek battle royale dawką brutalności i parkouru, jest już dostępna we wczesnym dostępie na Steam.
Charakteryzujący się błyskawiczną akcję i nastawiony na rywalizację tytuł multiplayer, w kreatywny
sposób miesza rozgrywkę PvP z PvE przy jednoczesnym zachowaniu elementów, które uczyniły
oryginalnego Dying Lighttak angażującym.

Dying Light: Bad Blood - zwiastun premierowy --- https://youtu.be/R0Wi8s1j5_4
Decydując się na wczesny dostęp gracze stają się częścią ewolucji Dying Light: Bad Blood
.
Wartościowe wsparcie i opinie, zebrane podczas tej fazy, wpłyną na dalszy proces produkcji gry,
pozwalając

tym

samym

najbardziej

zaangażowanym

graczom

na

kształtowanie

końcowego

doświadczenia.

Zakup Dying Light: Bad Bloodw 
Early Access na Steam
W fazie wczesnego dostępu, Dying Light: Bad Blood będzie grywalny po zakupieniu Pakietu
Fundatora, który nie tylko zagwarantuje przedpremierowych dostęp do gry, ale zapewni pierwszym
graczom ekskluzywną zawartość. W cenie 59,99 zł Pakiet Fundatora oferuje wirtualną walutę do
wykorzystania w grze, przedmioty, których wartość kilkakrotnie przekracza jego cenę, oraz Przepustkę

Fundatora, dzięki której gracze otrzymają 3 legendarne skórki w ciągu 3 miesięcy od premiery wersji
Early Access.

Co przed nami
“Jesteśmy naprawdę zadowoleni z przebiegu ogólnoświatowych playtestów i chcemy podziękować
wszystkim graczom, którzy wzięli w nich udział i dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju gry” - mówi
producent DL: Bad Blood, Maciej Łączny. “Podjęliśmy kilka decyzji odnośnie prac nad grą bazując na
opiniach graczy i pracujemy nad nową zawartością, która będzie dostępna w nadchodzących
tygodniach.”
W czasie trwania Early Access dostępne będą darmowe aktualizacje zawartości, pojawiające się
regularnie pod postacią Zrzutów zawierających nowe przedmioty, postacie, mapy i wiele więcej.

Docelowo Dying Light: Bad Blood będzie grą fee-to-play dostępną na PC i konsolach i zostanie
zmieniona w darmową produkcję wraz z końcem fazy wczesnego dostępu.

By być na bieżąco odwiedź stronę internetową D
 ying Light: Bad Blood i dołącz do społeczności na
Facebooki Twitter.
________________________

Assety graficzne z Dying Light: Bad Blood
KLIKNIJ TU BY POBRAĆ W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
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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