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Informacja prasowa 

Usain Bolt ambasadorem PES 2018. Mistrz olimpijski będzie zawodnikiem w 

tegorocznej odsłonie serii 

Konami oraz Wydawnictwo Techland, będące polskim dystrybutorem piłkarskich 

symulatorów japońskiego dewelopera, ogłaszają iż najszybszy człowiek świata - Usain Bolt 

- został ambasadorem Pro Evolution Soccer 2018. Jamajczyk pojawi się jako specjalna 

postać w grze, która zadebiutuje na rynku 14 września. 

Usain Bolt już w tym momencie może poszczyć się mianem legendy lekkoatletyki. 30-latek z 

Kingston dzierży rekordy świata na w biegach na 100 i 200 metrów, a w swoim dorobku ma 

aż 23 złote medale lekkoatletycznych imprez, w tym 8 krążków z najcenniejszego kruszcu 

zdobytych podczas Igrzysk Olimpijskich. Bolt jest wielkim fanem piłki nożnej, która 

towarzyszy mu od małego i czasów, gdy grał w futbol na ulicach jamajskiej stolicy. 

Usain Bolt w PES 2018 - https://youtu.be/upVBMHJx9FY  
 
Dostęp do Bolta w PES 2018 otrzyma każdy, kto zdecyduje się na przedpremierowe 

zamówienie gry. Jamajczyk dostępny będzie jako agent i zawodnik w trybie myClub, a jego 

niesamowita szybkość na pewno okaże się nieocenioną pomocą dla każdego zespołu i 

zagrożeniem dla nawet najlepiej zorganizowanej defensywy. Dzięki systemowi skanowania 

twarzy i sylwetki aparycja Bolta oraz jego charakterystyczny sposób biegu zostaną w pełni 

odwzorowane w grze. 

"Kocham piłkę nożną, a w PES-a grałem odkąd pamiętam. To najlepsza piłkarska gra i 

wielkim zaszczytem jest być częścią jej sukcesu" - mówi Bolt. "Kiedy pojawiła się możliwość 

pojawienia się jako zawodnik w PES 2018, wyglądała zbyt pięknie by być prawdą. 

Deweloperzy zeskanowali moją twarz oraz przenieśli do gry wszystkie ruchy. To była 

fascynująca praca i mam nadzieję, że każdy kto zamówi grę przed premierą, będzie w pełni 

zadowolony z możliwości mojego wirtualnego odpowiednika". 

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

Xbox Ona, Xbox 360 oraz PC. 

https://youtu.be/upVBMHJx9FY
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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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