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Twórz historię w F1 2017 – premiera nowej odsłony gry 

Wydawnictwo Techland – partner studia Codemasters oraz Koch Media – z przyjemnością 

ogłasza, że już dziś trafia na rynek F1 2017. Gra jest dostępna na PlayStation 4, Xbox One 

oraz PC. Ogrom usprawnień i nowych funkcji czyni z tegorocznej edycji najpełniejszą, 

stworzoną przez Codemasters, grę traktującą o Formule 1. 

W nowej odsłonie powracają klasyczne bolidy Formuły 1. Na graczy czeka sporo zmian  m.in. 

niezwykle rozbudowany tryb kariery oraz nowy tryb gry – Championship. Dostępne są także 

cztery alternatywne wersje torów oraz poprawki w rozgrywce wieloosobowej. To tylko 

wybrane elementy, które czekają na graczy. 

Najnowszy materiał filmowy do F1 2017: 

https://youtu.be/fUHtHc1rt3M 

Dodatkowo gra F1 2017 będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej. „Postanowiliśmy 

dać 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. 

Do F1 2017 powracają także legendarne bolidy, które zapisały się złotymi literami na kartach 

historii. Te maszyny są zintegrowane z trybem kariery i można z nich korzystać w wyścigach 

jedno- i wieloklasowych.  

 

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/fUHtHc1rt3M


 

• 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 

 

F1 2017 w wersja na PlayStation 4, Xbox One oraz PC, jest dostępna na polskim rynku już 

dziś. Gra będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej – wersja aktywna ok. 10 dni 

po premierze. 
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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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