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Spartan Edition - kolekcjonerskie wydanie Metro Exodus ujawnione 

W Polsce gra dostępna w przedsprzedaży w limitowanej edycji Aurora 
 

Wydawca Deep Silver i studio 4A Games ogłaszają detale kolekcjonerskiego wydania Metro            

Exodus. Zestaw można zamówić na www.metrothegame.com. Pozostałe edycje gry, którą na           

rodzimy rynek wprowadzi Wydawnictwo Techland, dostępne są już w przedpremierowej          

sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski. 

 

W skład Spartan Collector’s Edition wchodzą: 

● Wysokiej jakości figurka Artema - szczegółowa, ręcznie malowana, 10.5 cala wysokości,           

ukazująca scenę ze zwiastuna zapowiadającego Metro Exodus i bohatera walczącego z           

mutantem. Każda figurka posiada indywidualny numer 

● Spartańskie nieśmiertelniki - replika nieśmiertelników noszonych przez Artema w grze 

● “Wspomnienia Artema”, kolekcja pocztówek - największym skarbem bohatera są         

widokówki ukazujące świat sprzed nuklearnej wojny. Fani Matro rozpoznają kolekcję Artema,           

którą zebrał z otrzymanych na szlaku swej podróży pocztówek. Każda z nich zawiera             

wiadomość od jego najbliższych przyjaciół i kompanów 

● Naszywki Zakonu Spartan 

 

Całość zapakowano w pudełko stylizowane na puszkę. Edycja kolekcjonerska może zostać nabyta            

jako samodzielny produkt (w cenie 149,99 euro) lub w zestawie z Limitowaną Edycją Aurora (244,99               

euro). Ilość kolekcjonerskich edycji Metro Exodus jest ściśle ograniczona. 

 

 

Zwiastun edycji kolekcjonerskiej Spartan -- https://youtu.be/bm2fdV_CVO0 

 

http://www.metrothegame.com/
https://youtu.be/bm2fdV_CVO0
https://youtu.be/bm2fdV_CVO0


 
Ponadto w przedsprzedaży w Polsce dostępne są już wszystkie pozostałe edycje gry. 

 

 

 

Podstawową wersję wyceniono na 219,90 PLN na PC oraz 269,90 PLN na PlayStation 4 i Xbox One.                 

Aurora Edycja Limitowana zawiera grę, przepustkę sezonową, tłoczony steelbook, metalowe          

pudełko inspirowane lokomotywą Aurora z gry, drukowane plakat i artbook. Każda z platform             

posiada również indywidualny dodatek: cyfrową ścieżkę dźwiękową (PC), grę Metro 2033 Redux            

(Xbox One), dynamiczny motyw dla konsoli (PlayStation 4). Aurora Edycja Limitowana           

dostępna jest za 359,90 PLN na PC oraz 399,90 PLN na konsolach. 

 

Metro Exodus ukaże się na rynku 22 lutego. 

___________________ 

O firmie Techland 

Techland, niezależżny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstałł w 1991 roku. Polska firma znana jest najbardziej z gier                   
Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. ŁąŁącznie marka Dying Light przyciąągnęłęła ponad 13                     
milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrząą śświatłło dzienne w ciąągu najbliżższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzyłł swojąą działłalnośćść o wydawnictwo ogólnośświatowe pod markąą Techland Publishing.  
Techland tworzy i wydaje najwyżższej jakośści produkcje na wiodąących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. W                    
trzech biurach znajdująących sięę na terenie Polski pracuje ponad 400 utalentowanych osób. Każżdym swoim produktem firma stara sięę                  
dostarczaćć niezapomnianych przeżżyćć, korzystająąc przy tym z najśświeżższych i innowacyjnych technologii. 
 
Więęcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz http://techland.pl Wszystkie             
nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiałły graficzne oraz powiąązane grafiki i znaki handlowe, zarejestrowane znaki               
handlowe i/lub materiałły chronione prawami autorskimi sąą włłasnośściąą odpowiednich włłaśścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżżone. 

___________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
konrad.adamczewski@techland.pl | anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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