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Informacja prasowa 

F1 2017 - trzy klasyczne bolidy Ferrari ujawnione 

Powracające klasyczne bolidy to jedna z nowości F1 2017. Wydawnictwo Techland, studio 

Codemasters oraz Koch Media przedstawiają trzy kolejne bolidy ze stajni Ferrari. Gra 

dostępna będzie na PlayStation 4, Xbox One oraz PC od 25 sierpnia. 

Nowy zwiastun prezentuje cztery modele legendarnej włoskiej marki, w tym trzy dotychczas 

niezapowiedziane. W F1 2017 dostępne będą: 

• Ferrari 412 T2 z 1995 roku – model Jeana Alesiego i Gerharda Bergera z sezonu 1995. 

Alesi zwyciężył  w nim podczas Canadian Grand Prix, a zespół zajął trzecią pozycję wśród  

konstruktorów z 73 punktami. To ostatni bolid z silnikiem V12. 

• Ferrari F2002 z 2002 roku – tym modelem jeździli Michael Schumacher i Rubens 

Barrichello w sezonie 2002. F2002 to jeden z najbardziej utytułowanych bolidów w historii 

Formuły 1. W 2002 roku wygrał 14 z 17 wyścigów. 

• Ferrari F2004 z 2004 roku – w sezonie 2004, F2004 kontynuował dobrą passę teamu 

Ferrari zapoczątkowaną jeszcze w 1999 roku. Za kółkiem znów siedzieli Michael Schumacher 

i Barrichello. Zespół zdobył szóste z rzędu mistrzostwo konstruktorów, a Schumacher 

triumfował po raz piąty z rzędu wśród kierowców (i po raz 7 w ogóle). Dzięki wygranej w 15 z 

18 wyścigów i 12-tu pole position, bolid pozostaje jednym z najbardziej dominujących w 

historii. Wiele rekordów okrążeń ustanowionych za jego kółkiem do dziś nie zostało 

pobitych. 

• Ferrari F2007 z 2007 roku – zasłynął tym, że Kimi Räikkönen zdobył w nim po raz 

pierwszy tytuł mistrza świata, partnerując Felipe Massie. Wygrał 9 z 17 wyścigów sezonu 

2007. 

Zwiastun klasycznych bolidów Ferrari w F1 2017 - https://youtu.be/4SqNPFc8gxY 

F1 2017 zaoferuje jeszcze bardziej rozbudowany tryb kariery, a rozgrywka dla wielu graczy 

doczeka się szeregu usprawnień. Pojawi się też całkiem nowy tryb gry - Championships. 

https://youtu.be/4SqNPFc8gxY


 

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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