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Zamów Metro Exodus przed premierą i otrzymaj ekskluzywny 

plakat 
 

“Stworzenia z Metro Exodus” ukazują gatunki dzikich mutantów, które Artem i jego drużyna spotkają 
na swej drodze 

 
Studio 4A Games prezentuje dodatek, na który mogą liczyć zamawiający Metro Exodus przed             

premierą. Plakat otrzymają wszystkie przedpremierowe, fizyczne kopie gry. Metro Exodus ukaże się            

15 lutego, a polskim dystrybutorem gry jest partner Koch Media - Wydawnictwo Techland. 

 

“Stworzenia z Metro Exodus” to panoramiczny plakat z wszelkiej maści mutantami, które            

załoga Aurory napotka podczas podróży przez postapokaliptyczną Rosję. Będzie on dodawany           

do pierwszej partii pudełkowych kopii Metro Exodus - zarówno w wydaniu standardowym jak i              

edycji Aurora. Jeśli ktoś już ma złożone zamówienie przedpremierowe, to również otrzyma plakat. 

 

 

 

 



 
W Polsce Metro Exodus będzie dostępne w standardowej wersji oraz limitowanej edycji Aurora,             

która zawiera grę, przepustkę sezonową, tłoczony steelbook, metalowe pudełko inspirowane          

lokomotywą Aurora z gry, drukowany plakat i 32-stronicowy artbook. Każda z platform posiada             

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

dynamiczny motyw dla konsoli bazujący na zimowym artworku (PlayStation 4). Ponadto w zależności             

od sklepów gra dostępna jest w wersjach z różnymi dodatkami m.in. latarką LED-ową lub kompasem. 
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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 13 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.  
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz                
Microsoft Xbox One. W trzech biurach znajdujących się na terenie Polski pracuje ponad 400 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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