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Informacja prasowa 

Mistrzowski bolid Fernando Alonso w F1 2017 

Wydawnictwo Techland, Koch Media oraz studio Codemasters ujawniają kolejny zespół, 

którego historyczny bolid zostanie odtworzony w F1 2017. Jest nim team Renault i 

maszyna, która w 2006 roku zapewniła tytuł mistrza świata Fernando Alonso. 

Do listy klasyków w F1 2017 dołącza Renault R26. Jeździli nim Hiszpan Fernando Alonso i 

Włoch Giancarlo Fisichella. Bolid zadebiutował w marcu podczas GP Bahrajnu, otwierającego 

sezon 2006. R26 zanotował 8 zwycięstw w 18 wyścigach. Ponadto "zapisał" na swoim koncie 

7 pole position oraz 5 najszybszych okrążeń, będąc na prowadzeniu przez większą ilość czasu 

wszystkich wyścigów w ciągu sezonu. Dzięki niemu Alonso zdobył swój drugi tytuł mistrza 

świata wśród kierowców, a zespół Renault  - drugie z rzędu mistrzostwo świata 

konstruktorów. 

Zwiastun Renault R26 w F1 2017 - https://youtu.be/_TNxoBLkfMY 

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

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

Poniżej znajduje się lista dziewięciu dotychczas ujawnionych klasyków F1, a w najbliższym 

czasie ujawnione zostaną 3 kolejne: 

• McLaren MP4/4 (1988 rok) 
• Williams FW14B (1992) 
• Ferrari 412 T2 (1995) 
• Williams FW18 (1996) 
• Ferrari F2002 (2002) 
• Ferrari F2004 (2004) 
• Renault R26 (2006) 
• Ferrari F2007 (2007) 
• Red Bull Racing RB6 (2010) 

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 

https://youtu.be/_TNxoBLkfMY


 

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

premiery czyli 25 sierpnia. 
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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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