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Star Conflict slaví výročí
přistání na měsíci se speciální
herní událostí, kde se dá získat
vesmírná loď zdarma, a také
nové PvE mise
Společnosti StarGem Inc. a Gaijin Entertainment ohlásili spuštění
aktualizace Moon Race pro hru Star Conflict. Vstupem do světa
oslavíte 50 leté výročí přistání Neila Armstronga a Buzz Aldrin
na měsíci, během tří měsíců budou moci hráči zúčastnit
události Moon Race a získat mnoho odměn ve hře. Včetně
garantované ceny, která čeká na najdovážnejších hráčů –
Custodian, exkluzivní fregaty, která se připojí k hráčské flotile.
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Událost Moon Race se skládá ze tří fází, každá má 30 etap. Piloti bojují v
jakémkoliv bojovém režimu hry Star Conflict, kde bojují io herní valutu
Xenochips, kterou mohou získat hráči pomocí odblokování úrovní v Moon
Race. Odemknutím úrovní hráči získají různé odměny, herní kredit, více
zkušeností, unikátní kosmetické předměty, konto premium a také vesmírné lodě
premium. Zatímco první úroveň a každá padesátém jsou otevřené pro každého
pilota, vstup do jiných úrovní je pouze pro hráče kteří si koupili Lunar Pass.

Hlavní cenou události Moon Race je fregata Custodian, která má silný obranný
systém, plazmové zbraně a má schopnost uniknout nepřátelským radarem.
Odemkne se po dokončení poslední úrovně každé fáze pro každého hráče,
který se účastnil události bez ohledu na to zda má Lunar Pass, nebo ne.

Aktualizace Moon Race také začne beta testování nové PvE mise Temple of
Last Hope, přičemž majitelé balíčku Into the Unknown budou mít možnost
testovat jako první. V misi budou hráči zkoumat opuštěnou továrnu. Hráči se
budou muset bránit před neustálou hrozbou příchodu nepřátelských lodí.

Pro více informací si přečtěte: https://star-conflict.com/

https://star-conflict.com/


O Gaijin Entertainment:
Gaijin Entertainment je vývojář a vydavatel hry War Thunder, Crossout a Star Conflict pro PC, Mac,
Linux, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, iOS a dalších titulů pro Android všech různých žánrů. Široké
porfolio společnosti získalo mnoho herních ocenění včetně cen KRI, Gamescom a dalších. Oficiální

stránky společnosti: http://gaijinent.com/ 

O Star Gem Inc.:
Star Gem Inc. je studio patřící pod Targem, které bylo v roce 2011 založeno veterány herního
průmyslu s cílem přinášet vysoce kvalitní online zábavu hráčům z celého světa. Star Gem se soustředí

na tvorbu špičkového akčního sci-fi MMO Star Conflict. Oficiální web: http://stargem-
games.com/ 

O Star Conflict:
Vyvíjen společností Star Gem Inc, Star Conflict je akcí nabitá MMO vesmírná simulační hra, která
hráče staví do role elitního pilota, který je součástí intergalaktického boje. Hra obsahuje širokou škálu
bitevních lodí, lehké a rychlé záchytné stroje, silné stíhačky a dobře vyzbrojené fregaty. Hráči mohou
bojovat sami, nebo s kamarády formovat silné aliance. Kombinace strategie a hratelnosti založené na
zručnosti, dovoluje hráčům Star Conflictu vylepšovat svoje schopnosti a získat specializované

dovednosti. Oficiální web: http://star-conflict.com/
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