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Informacja prasowa 

Platformowy Unbox: Newbie’s Adventure dziś debiutuje na konsolach 

Dziś na polskim rynku debiutuje konsolowa edycja platformówki Unbox. Produkcja studia 

Prospect Games dostępna jest w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One w cenie 139,90 zł. 

Wyróżnikami gry są unikalna stylistyka oraz natychmiastowa rozgrywka – prosta i w mig 

sprawiająca radość każdemu. Gracz wciela się w rolę samodostarczających się paczek. 

"Używając" tych rewolucyjnych przesyłek, potrafiących nie tylko toczyć się, ale także skakać i 

korzystać z rozmaitej broni (m.in. miny, pułapki, czarne dziury i fajerwerki), musimy 

uratować przed bankructwem kurierską firmę Global Postal Serive. 

Zobacz zwiastun – https://youtu.be/6YB8KNoDir0   

Pod oryginalnym pomysłem kryje się platformówka 3D bazująca na zabawie z fizyką. Gra 

ofertuje otwarte światy, od tropikalnych wysp po oblodzone szczyty gór, wypełnione 

wyzwaniami, walkami, a także elementami służącymi do kustomizacji bohatera do odkrycia. 

Poczynając od formalnych "ubrań", a kończąc na kapeluszach, okularach i innych akcesoriach 

– pudełka z przesyłkami jeszcze nigdy nie wyglądały tak zabawnie, a gra oferuje ponad 40 

tysięcy unikatowych kombinacji strojów. Za fizykę i oprawę w Unbox: Newsbie’s Adventure 

odpowiada silnik Unreal Engine 4. Produkcja oferuje również rozgrywkę wieloosobową i 

możliwość walki z trójką znajomych w 4 dedykowanych trybach. 

Unbox na PlayStation 4 oraz Xbox One debiutuje 26 lipca. Gra dostępna będzie w cenie 

139,90 zł. 
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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 
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