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Cezary Gutowski opowiada o F1 2017 

25 sierpnia na rynku wyląduje nowa odsłona oficjalnej gry Formuły 1 traktująca o 

tegorocznym sezonie. Do testów gry Wydawnictwo Techland zaprosiło eksperta od 

królowej sportów motorowych - Cezarego Gutowskiego. 

Dziennikarz i ekspert w temacie F1 sprawdził w akcji m.in. rozbudowany tryb kariery oraz 

usiadł za sterami klasycznych bolidów, które w liczbie 12 będą dostępne w tegorocznej 

odsłonie. - To niesamowity przekrój historii Formuły 1. Dzięki nim fani będą mogli precyzyjnie 

zestawić samochody z poszczególnych lat - podsumowuje Gutowski. Dodatkowymi 

wrażeniami dzieli się w specjalnym materiale wideo. 

Cezary Gutowski o F1 2017: 

https://youtu.be/lvBxAHxzcYk  

F1 2017 brytyjskiego studia Codemasters to kolejna odsłona popularnej serii. Gra zawiera 

wszystkie tory i zespoły z tegorocznego sezonu (oraz 4 trasy w wersjach skróconych w 

Bahrajnie, USA, Wielkiej Brytanii i Japonii), a dodatkowo oferuje takie atrakcje jak m.in. 

możliwość przejechania ulicznego wyścigi w Monako nocą. 

Dodatkowo gra F1 będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej. „Postanowiliśmy 

dodać polskim graczom zdecydowanie więcej. Dzięki staraniom Wydawnictwa Techland F1 

będzie dostępne w pełnej polskiej wersji językowej. Z uwagi na ogrom prac przy lokalizacji, 

polska wersja będzie aktywna 10 dni po premierze.” – informuje Anna Łada-Grodzicka, Senior 

PR Manager Wydawnictwa Techland. 

Lista 12 klasycznych bolidów w F1 2017: 

• 1988 McLaren MP4/4 

• 1991 McLaren MP4/6 

• 1992 Williams FW14B 

• 1995 Ferrari 412 T2 

• 1996 Williams FW18 

https://youtu.be/lvBxAHxzcYk


 

• 1998 McLaren MP4-13 

• 2002 Ferrari F2002 

• 2004 Ferrari F2004 

• 2006 Renault R26 

• 2007 Ferrari F2007 

• 2008 McLaren MP4-23 

• 2010 Red Bull Racing RB6 

 

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” oraz 

limitowany steelbook (w wybranych sklepach online). 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. Gra będzie dostępna w pełnej polskiej wersji 

językowej – wersja aktywna ok. 10 dni po premierze. 

 

### 

Więcej informacji udzielają: 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

anna.lada.grodzicka@techland.pl 

 tel. + 48 502 533 544 

---- 

Konrad Adamczewski 

Specjalista ds. PR Wydawnictwa Techland 

konrad.adamczewski@techland.pl 

tel. + 48 502 533 553 

*** 

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/

