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Informacja prasowa 

Pełna wersja ARK: Survival Evolved już dostępna 

 

Wydawnictwo Techland wprowadziło na Polski rynek PC-tową wersję popularnej gry 

survivalowej - ARK: Survival Evolved. Produkcja zakończyła fazę wczesnego dostępu i w 

pełnej wersji dostępna jest od 29 sierpnia. 

W ARK: Survival Evolved gracze trafią na prehistoryczną wyspę. Ich zadaniem będzie 

przetrwanie. Jest to o tyle trudne, że w egzotycznej krainie żyją również dinozaury. Gracze 

muszą jeść i pić by przeżyć – najlepiej wybierając rodzaj pożywienia mający najwięcej 

wartości odżywczych. Mogą uprawiać pola, budować schronienia, pozyskując surowce 

podczas wycinki lasów czy wydobywania metali, oswajać i trenować dinozaury.  

Zwiastun ARK: Survival Evolved - https://youtu.be/NVU5ZS2Yjp4 

ARK: Survival Evolved to kompleksowa gra stanowiąca połączenie kilku gatunków. To 

otwarty świat z żyjącym ekosystemem, zawierający w sobie zarówno trudnodostępne szczyty 

gór, mroczne jaskinie jak i głębiny oceanu oraz rozgrywka wieloosobowa polegająca na 

systemie Plemion, do których możemy zapraszać znajomych. Dodatkowo wersja na PC 

oferuję obsługę gogli wirtualnej rzeczywistości - Oculus Rift. 

ARK: Survival Evolved dostępny jest od 29 sierpnia. Wersją na komputery PC wyceniono na 

249,90 zł. 

### 

Więcej o grze: 

www.survivetheark.com  

twitter.com/survivetheark   

facebook.com/survivetheark   

youtube.com/survivetheark   

 

https://youtu.be/NVU5ZS2Yjp4
http://www.survivetheark.com/


 

 

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/

