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Premierową rajdową symulację poleca Jakub "Colin" Brzeziński 

Dirt Rally 2.0 na mecie. Zobacz zwiastun live 
Wydawnictwo Techland ma przyjemność ogłosić iż najnowsza odsłona rajdowej serii          
studia Codemasters jest już dostępna na rynku. Z okazji premiery Dirt Rally 2.0             

kierowca Jakub "Colin" Brzeziński przetestował tytuł, aby dołączyć go do swoich           

wirtualnych i regularnych treningów rajdowych. Dirt Rally 2.0 ukazał się na PlayStation 4,             
Xbox One oraz PC. 

 

Kuba nieprzypadkowo nosi pseudonim "Colin". Nazwiskiem słynnego Colina McRae         

nazwana była seria Codemasters na początku i dzięki niej Brzeziński zapałał miłością do             

tego sportu, a obecnie zasiada za kierownicą prawdziwej rajdówki. 

 

 

Zdjęcia z sesji Jakuba "Colina" Brzezińskiego dla Dirt Rally 2.0 -- TUTAJ 
 

"Od tego wszystko się zaczęło. Ta seria gier jest bardzo ważna w mojej karierze" - mówi                

Brzeziński, który przeprowadzi serię testów gry, oceniając jej realizm, wierność w           
odwzorowaniu rajdowych odcinków w Polsce i przydatność w treningu kierowcy          

 

https://www.dropbox.com/sh/guc724avydf4ayi/AAB9thTyFd-ulIBwYjPkmi3ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/guc724avydf4ayi/AAB9thTyFd-ulIBwYjPkmi3ua?dl=0


 
rajdowego. Ponadto w nadchodzącym sezonie barwy Dirt Rally 2.0 znajdą się           

samochodzie Brzezińskiego. 

 

 

Zobacz zwiastun live Dirt Rally 2.0 ---- https://youtu.be/9uJPJLYkMxo 

 
Dirt Rally 2.0 to klasyczna rajdowa zawartość z trybem kariery, odcinkami specjalnymi            
w Polsce oraz historycznymi rajdami. Ponadto gra jest oficjalnym tytułem          

Rallycrossowych Mistrzostwach Świata (FIA World Rallycross Championship).  
 

Gra dostępna jest na PlayStation 4, Xbox One i PC od 26 lutego. 
 

Zobacz też: 

Polska strona Dirt Rally 2.0 

Fanpage Jakuba "Colina" Brzezińskiego 
___________________ 

 
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. 
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 niemal 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. 

___________________ 
 
Kontakt dla mediów: 
Anna Łada-Grodzicka 
anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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