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WRC 7 na polskim rynku tej jesieni 

Siódma w serii oficjalna gra WRC pojawi się w Polsce na jesieni tego roku. Za produkcję 

odpowiada francuskie studio Kylotonn Racing Games, a tytuł na nasz rynek wprowadzi 

Wydawnictwo Techland - oficjalny partner firmy Bigben Interactive. 

WRC 7 to jedyny tytuł mogący pochwalić się licencją Rajdowych Mistrzostw Świta. W grze 

znajdą się wszystkie zespoły i imprezy sezonu 2017, a gracze zasiądą za sterami 

przebudowanych i bardziej agresywnych "rajdówek". Licencja to nie tylko 13 prawdziwych 

rajdów z szeregiem unikalnych odcinków i samochody, będące posiadającymi prawie 400 

koni mechanicznych maszynami. To również stosowna oprawa telewizyjna rajdów, sponsorzy 

oraz przede wszystkim realni kierowcy, będący idolami dla tysięcy fanów rajdowych zmagań 

na najwyższym poziomie. 

Najnowszy zwiastun prezentujący WRC 7: 

https://youtu.be/0BJDzOAiEhE  

W najnowszym WRC 7 czekają na graczy 63 OS-y w 13 lokalizacjach, wierniej oddające te 

rzeczywiste, w tym odcinki mierzące do 25 km, których przejechanie to nawet 17 minut 

ciągłej walki na trasie. Zmianie uległa też fizyka jazdy. Związane jest to z szeregiem 

usprawnień wprowadzonych w tegorocznych samochodach, będących najpotężniejszymi 

rajdowymi maszynami świata.  

Do gry na nowo zostały przeniesione odcinki rajdowe, dzięki czemu wszystko co otacza 

gracza jest jeszcze bardziej realne. W najnowszej odsłonie nie zabraknie także trybu split-

screen dla dwóch graczy na jednej konsoli, który WRC 7 oferuje jako jedyna gra rajdowa na 

rynku. Dostępne będą także opcje sieciowe z tygodniowymi wyzwaniami i rywalizacją e-

sportową. 

Gracze zamawiający WRC 7 przed premierą dostaną dostęp do Porsche 911 GT3 RS RGT - 

jedynego auta marki występującego w tegorocznych zawodach WRC. Samochód dostępny 

https://youtu.be/0BJDzOAiEhE


 

będzie we wszystkich trybach gry poza karierą i własnymi mistrzostwami. WRC 7 nakładem 

Wydawnictwa Techland pojawi się na rynku tej jesieni, w polskiej lokalizacji kinowej na 

platformach PlayStation 4, Xbox One oraz PC. 
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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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