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Star Conflict oslavuje výročie
pristátia na mesiaci so
špeciálnou hernou udalostou,
kde sa dá získat vesmírna loď
zadarmo, a tiež nové PvE misie
Spoločnosti StarGem Inc. a Gaijin Entertainment ohlásili spustenie
aktualizácie Moon Race  pre hru Star Conflict. Vstupom do sveta
oslávite 50 ročné výročie pristátia Neila Armstronga a Buzz
Aldrin na mesiaci, v priebehu troch mesiacov sa budú moct
hráči zúčastnit udalosti Moon Race a získat mnoho odmien v
hre. Vrátane garantovanej ceny, ktorá čaká na
najdovážnejších hráčov – Custodian, exkluzívnej fregaty, ktorá
sa pripojí k hráčskej flotile.
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Udalost Moon Race sa skladá z troch fáz, každá má  30 etáp. Piloti bojujú v
akomkoľvek bojovom režime hry Star Conflict, kde bojujú aj o hernú valutu
Xenochips, ktorú možu získat hráči pomocou odblokovania úrovní v Moon
Race. Odomknutím úrovní hráči získajú  rozne odmeny, herný kredit, viac
skúseností, unikátne kozmetické predmety, konto premium a tiež vesmírne lode
premium. Zatiaľ čo prvá úroveň a každá patdesiata sú otvorené pre každého
pilota, vstup do iných úrovní je len pre hráčov ktorí si kúpili Lunar Pass.

Hlavnou cenou udalosti Moon Race je fregata Custodian, ktorá má silný
obranný systém, plazmové zbrane a má schopnost uniknút nepriatelským
radarom. Odomkne sa po dokončení poslednej úrovne každej fázy pre každého
hráča, ktorý sa zúčastnil udalosti bez ohľadu na to či má Lunar Pass, alebo nie.

Aktualizácia Moon Race tiež začne beta testovanie novej PvE misie Temple of
Last Hope, pričom majitelia balíčka Into the Unknown budú mat možnost
testovat ako prví. V misii budú hráči skúmat opustenú továreň. Hráči sa budú
musiet bránit pred neustálou hrozbou príchodu nepriateľských lodí.

Pre viac informácií si prečítajte: https://star-conflict.com/

https://star-conflict.com/


O Gaijin Entertainment:
Gaijin Entertainment je tvorca a vydavateľ online hier War Thunder, Crossout a Star Conflict, ako aj
rôznorodých hier pre PC, Mac, Linux, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, iOS a Android. Pestré portfólio
hier získalo mnohé ocenenia nielen v odborných médiách, ale aj ceny od zástupcov herného
priemyslu, vrátane KRI Awards, Gamescom Award a mnohé ďalšie. Viac informácií o Gaijin

Entertainment nájdete na oficiálnych stránkach: https://gaijinent.com

O Star Gem Inc.:
O Star Gem, Inc.:Spoločnosť Star Gem Inc., ktorá patrí štúdiu Targem, založili v roku 2011 veteráni
herného vývoja s cieľom prinášať kvalitnú online zábavu hráčom z celého sveta. Star Gem sa sústredí
na tvorbu špičkových multiplayerových hier. Viac informácií o Star Gem nájdete na oficiálnych

stránkach: http://stargem-games.com

O Star Conflict:
Hra Star Conflict, vyvíjaná v štúdiách StarGem, je akčný online vesmírny simulátor, v ktorom sa hráči
ocitajú v roli elitných pilotov zapájajúcich sa do rozsiahlych medziplanetárnych bitiek. Hra obsahuje
širokú ponuku vojnových lodí od ľahkých a rýchlych stíhačov až po silné bojové lode a ťažko obrnené
fregaty. Hráči si môžu vybrať, či budú bojovať sólo alebo vytvoria s priateľmi silné aliancie. Kombinácia
strategického myslenia a skúseností získaných hraním umožňujú v Star Conflict hráčom rozvíjať ich

schopnosti a upevniť špeciálne zručnosti. Viac o hre nájdete na stránkach: https://star-
conflict.com/
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