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Informacja prasowa 

Nowe symulatory od Wydawnictwa Techland już dostępne 

Symulator Autobusu 2017 oraz Symulator Straży Pożarnej 2017 - oto dwie najnowsze 

propozycje Wydawnictwa Techland z cieszącego się ogromną popularnością w Polsce 

gatunku symulatorów. Obie produkcje dostępne są na PC i trafiły do sprzedaży 16 lutego. 

Za gry odpowiada studio Aerosoft, będące czołowym producentem tytułów z gatunku. W 

Symulatorze Autobusu 2017 zasiądziemy za kierownicą maszyny MAN Lion's Coach. Na 

przebycie czeka ponad 20 tysięcy kilometrów dróg i autostrad rozsianych po terenie Niemiec. 

W grze odwzorowano ponad 40 miast naszych zachodnich sąsiadów takich jak Berlin, 

Hamburg, Monachiu, Dortmun, Stuttgart czy Kolonia. Rozgrywkę 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. 

Zwiastun Symulator Autobusu 2017 - https://youtu.be/84DNrdSquzw  

Symulator Straży Pożarnej 2017 pozwoli graczom poczuć dreszcz emocji towarzyszących 

gaszeniu pożarów. Akcje ratunkowe odbywają się w dzień i w nocy, a na wirtualnych 

strażaków czeka szereg różnorodnych wyzwań – wypadki drogowe, wycieki ropy, pożary 

domów i terenów przemysłowych. W grze dostępne są najnowsze wozy strażackie, takie jak 

LF24, które odwzorowano z zachowaniem wszelkich detali. Symulator Straży Pożarnej 2017 

również cechuje realizm m.in. dzięki realistycznej fizyce rozprzestrzeniania się ognia.  

Symulator Autobusu 2017 oraz Symulator Straży Pożarnej 2017 dostępne są w polskiej, 

kinowej wersji językowej. 

### 

Więcej informacji udzielają: 

 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

anna.lada.grodzicka@techland.pl 

https://youtu.be/84DNrdSquzw


 

 tel. + 48 502 533 544 

---- 

Konrad Adamczewski 

Specjalista ds. PR Wydawnictwa Techland 

konrad.adamczewski@techland.pl 

tel. + 48 502 533 553 

*** 

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/  
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