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PES 2018 w ofercie Wydawnictwa Techland 

Konami zapowiada największe od dekady zmiany w serii 

PES 2018 trafi na rynek 15 września i będzie drugą odsłoną serii, której wydaniem w Polsce 

zajmie się Techland. Gra będzie dostępna na konsole obecnej i poprzedniej generacji oraz 

na komputery PC. Konami zapowiada, że najnowsza odsłona najbardziej realistycznej i 

intuicyjnej gry piłkarskiej doczeka się szeregu usprawnień. 

Sercem gry pozostaje realistyczna rozgrywka, której płynność w tegorocznej edycji ulegnie 

dodatkowo poprawie. Mecze rozgrywane są w bardziej realistycznym tempie, a nowy system 

strategicznego dryblingu daje jeszcze większą kontrolę nad zawodnikiem w zwarciu i 

umożliwia kontekstową osłonę piłki. Konami zaimplementowało również system REAL 

Touch+, dzięki któremu animacja przyjęcia piłki zależy od części ciała (przyjęcie na klatkę 

piersiową, głową lub nogą), a także wysokości oraz prędkości „futbolówki”. Stałe fragmenty 

gry również doczekały się gruntownej przebudowy, w szczególności rzuty karne i rzuty 

wolne. 

Zwiastun zapowiadający PES 2018 - https://youtu.be/f55JinDLvkg  

Najważniejsze zmiany w PES 2018: 

 Odświeżona prezentacja – przemodelowane menu, realne fotografie piłkarzy 

w grze i prezentacja jeszcze bardziej zbliżona do telewizyjnej transmisji 

 Sieciowa kooperacja – nowy tryb dedykowany meczom w sieciowej lub 

lokalnej kooperacji: 2 na 2 i 3 na 3 

 Nowe tryby i funkcje – powrót spotkań losowych (Random Selection Match), 

zmiany w Master League (przedsezonowe turnieje, usprawniony system 

https://youtu.be/f55JinDLvkg


 

transferów, nowe detale takie jak wywiady przed meczami i scenki z szatni 

zawodników) 

 Poprawiona oprawa – więcej detali w grze dzięki systemowi Real Capture. 

Zgodne z rzeczywistością oświetlenie stadionów podczas spotkań w dzień i w 

nocy, przemodelowany system animacji (chód, skręty ciała), nowe modele 

piłkarzy lepiej uwzględniające budowę ciała i takie detale jak np. zgodne z 

rzeczywistością tatuaże 

 Poprawki wersji PC – wersje na komputery przeszła szereg zmian w grafice i 

zawartości i dorównuje jakością konsolowym odpowiednikom 

 Integracja z PES League – walcz w PES League w nowych trybach: myClub, 

meczach losowych (Random Selection Match) oraz sieciowej kooperacji 

PES 2018 dostępny będzie od 14 września. Gra ukaże się na PlayStation 4, PlayStation 3, 

Xbox Ona, Xbox 360 oraz PC. 
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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/  
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