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Informacja prasowa 

Red Bull RB6 – mistrzowski bolid Sebastiana Vettela kolejnym "klasykiem" w 

F1 2017 

Kolejna odsłona oficjalnej gry Formuły 1 - F1 2017, dostępna będzie od 25 sierpnia na 

konsolach i PC. Do serii powracają ikoniczne bolidy sprzeda lat, a studio Codemasters, 

Wydawnictwo Techland oraz Koch Media przedstawiają czwarty z nich - Red Bull RB6. 

Red Bull RB6 zdominował sezon 2010 z dziewięcioma wygranymi, piętnastoma pole positions 

oraz sześcioma rekordami najszybszych okrążeń na koncie. Bolid dał teamowi Red Bull Racing 

pierwsze w historii Mistrzostwo Konstruktorów, a mistrzem wśród kierowców został 

zasiadający za sterami "Czerwonego Byka" Niemiec Sebastian Vettel. Drugi kierowca zespołu 

- Austalijczyk Mark Webber, zajął w sezonie 2010 3. miejsce.  

Poprzednio ogłoszone klasyczne bolidy, pokazane w zwiastunie zapowiadającym grę, to 

McLaren MP4/4 (1988 rok), Williams FW14B (1992) oraz Ferrari F2002 (2002). 

Zwiastun bolidu Red Bull RB6 - https://youtu.be/ZrsbIyRo6_A  

F1 2017 to nie tylko powrót "klasyków". To również rozbudowany i jeszcze głębiej wnikający 

w codzienności Formuły 1 tryb kariery, szereg zmian w rozgrywce wieloosobowej oraz 

całkiem nowy tryb gry - Championship. 

Gracze, którzy zamówią F1 2017 przed premierą lub kupią edycję Day One, otrzymają 

wcześniejszy dostęp do McLarena MP4/4 jako części pakietu „F1 2017 Special Edition”. 

Model McLaren MP4/4 będzie można zakupić oddzielnie w późniejszym czasie. Pozostałe 

jedenaście bolidów jest dostępne we wszystkich edycjach gry. F1 2017 w wersja na 

PlayStation 4, Xbox One oraz PC, dostępne będzie na polskim rynku w dniu światowej 

premiery czyli 25 sierpnia. 
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