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Informacja prasowa 

Świętuj Halloween podczas sieciowego wydarzenia w Dying Light 

Oto on – Niezwykły Super-Crane. Techland ogłasza szczegóły najnowszego wyzwania dla 

społeczności w grze Dying Light. Sieciowy event z okazji święta Halloween wystartował 

wczoraj i potrwa do 2 listopada. 

Wydarzenie „Super-Crane”, nazwane od nazwiska głównego bohatera Dying Light, połączone 

jest z premierą kolejnego darmowego dodatku – Zrzutu #1. Przez określony czas wydłużony 

zostanie zasięg linki z harpunem. Dodatkowo nie będzie się ona "zużywała", co pozwoli na 

nieustanne przemieszczanie się między budynkami, i zaoferuje nową opcję – możliwość 

przyciągania do siebie wrogów. Dlatego też w czasie Halloween celem społeczności będzie 

zabicie poprzez ściągnięcie z wysokości łącznie 10 milionów wrogów, a nagrodami – zestawy 

Bounty Skin Pack. Przewidziano też cel indywidualny – każdy, kto złapie 5 tysięcy 

przeciwników za pomocą zyskującej nową funkcje linki, otrzyma dodatkowo złotą broń. 

Zwiastun wydarzenia - https://youtu.be/uN-gEhd2Pbc  

Na graczy, którzy nie mieli jeszcze styczności z Dying Light, czekają przeceny wersji cyfrowej 

na komputerach i konsolach. Na platformie Gemly obniżka wynosi 60 procent, a wraz z grą 

na użytkowników tej usługi czeka ekskluzywna zawartość. Utrzymany w klimacie Halloween 

"Koszmarny Zestaw" zawiera ekskluzywną skórkę na shotguna "Zardzewiały kręgosłup", broń 

w postaci trującego sierpa oraz przedmiot niespodziankę, który ujawniony zostanie 

niebawem. Techland zachęca wszystkich graczy do dzielenia się fragmentami swojej 

rozgrywki w naszych mediach społecznościowych. Najlepsze trafią do specjalnego klipu. 
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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/  

http://techland.pl/

