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16 lutego nadjeżdża Symulator Autobusu 2017 

Wydawnictwo Techland niebawem wprowadza na polski rynek najnowszą odsłonę 

niezwykle popularnej gry z gatunku symulatorów. W najnowszym Symulatorze Autobusu 

2017 na graczy czeka jednak zupełnie nowe doświadczenie - szerokie autostrady oraz jazda 

na międzymiastowych trasach. Premiera gry w wersji PC już 16 lutego. 

Symulator Autobusu 2017 to ponad 20 tysięcy kilometrów dróg rozsianych po terenie 

Niemiec. Gracz zasiada za kierownicą maszyny MAN Lion's Coach i musi zmierzyć się z 

długimi i precyzyjnie odwzorowanymi trasami. Autostrady doprowadzą kierowców do ponad 

40 miast takich jak Berlin, Hamburg, Monachium, Dortmund, Stuttgart czy Kolonia. Zadanie 

kierowcy to nie tylko „walka” z czasem i trasą. To również dbanie o pasażerów i sprzedaż 

biletów.  

Najnowszy zwiastun do Symulatora Autobusu 2017: 

https://youtu.be/84DNrdSquzw  

Rozgrywkę w Symulatorze Autobusu 2017 cechuje wysoki realizm - kokpit pojazdu 

odwzorowano ze wszystkimi dostępnymi w realnym modelu funkcjami. Realistycznie 

zachowują się równie podróżni, a drogi żyją własnym życiem. Dlatego należy uważać na 

korki, wypadki oraz dynamiczne warunki pogodowe i zapadającą noc. Grę stworzono przy 

współpracy z firmą Flixbus - jednym z największych przewoźników międzymiastowych w 

Niemczech. 

Symulator Autobusu 2017 zadebiutuje na rynku w wersji na komputery PC. Gra dostępna 

będzie w polskiej, kinowej wersji językowej w cenie 59,90 zł. 
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O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  

http://techland.pl/

