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Informacja prasowa 

Zobacz Brudną Robotę – dostępne tylko w Polsce wydanie premium  

Serial Cleaner 

Wydawnictwo Techland z przyjemnością prezentuje kolejny tytuł w portfolio, który pojawi 

się w Edycji Specjalnej. Serial Cleaner będzie dostępny w zestawie „Brudna Robota”. 

Produkcja studia iFun4All pojawi się w Polsce na sklepowych półkach już 14 lipca. 

Serial Cleaner to szybka gra akcji z elementami skradanki, kładąca nacisk na fabułę i testująca 

zręczność gracza. Charakteryzuje się wyjątkowym stylem graficznym, inspirowanym estetyką 

lat 70. XX wieku i nawiązuje do klasyków kina gangsterskiego takich jak  „Pulp Fiction” czy też 

seriali kryminalnych – na czele z „Fargo”. Niektóre poziomy w grze są inspirowane 

autentycznymi miejscami zbrodni, które deweloper odnalazł studiując archiwa 

amerykańskiej prasy. 

Edycja premium gry będzie składać się z: 

 pocztówek z miejsc zbrodni, sprzątanych przez bohatera 

 zestawu naklejek 

 plakatu  

 wizytówki cleanera 

 zawieszki na drzwi, pozwalającej ci na bezstresowe sprzątanie pokoju 

 dodatków cyfrowych: ścieżka dźwiękowa, fan kit 

W Serial Cleaner gracz wciela się w zawodowego czyściciela, którego zadaniem jest usunąć z 

miejsca zbrodni ciała ofiar, ślady krwi, narzędzia mordu i inne dowody. Wykonujący brudną 

robotę musimy wystrzegać się patrolujących okolicę policjantów i wykazać nie lada sprytem, 

korzystając choćby z szaf do chowania się czy przedmiotów, mogących wywieść strażników w 

pole. 



 

Jednym z wyjątkowych elementów jest system Real-Word Data. Jeśli gramy podłączeni do 

internetu np. w nocy, w grze również jest noc, co ma wpływ na rozgrywkę. Niektóre z 

Challenge Modes będą dostępne tylko o określonej porze, a godzina rozgrywki ma wpływ 

również m.in. na zasięg wzroku wszystkich typów policjantów czy zasięg dźwięku 

generujących go maszyn. 

Serial Cleaner w pudełkowym wydaniu nakładem Wydawnictwa Techland pojawi się w 

wersji na PC już 14 lipca. 

Dodatkowe materiały o grze i studiu iFun4all S.A.:  

Press kit - http://presskit.ifun4all.com/sheet.php?p=serial_cleaner   

Oficjalna strona studia - http://ifun4all.com/    

Facebook - https://www.facebook.com/serialcleanerofficial/  

iFun4all S.A. to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 roku. Specjalizuje 

się w tworzeniu tytułów stosujących technikę Real-World Data – technologię 

wykorzystywania informacji ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. 

Deweloper ma na koncie takie gry jak Red Game Without A Great Name czy Green Game: 

TimeSwapper. Pierwsza została doceniona w kategorii „najlepsze nowe gry” w App Store na 

całym świecie, a także nominowana do nagród na festiwalach „IndieCade”, „Casual 

Connect”, „Indie Plus”.  
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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/  

http://techland.pl/

