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Informacja prasowa 

 

Przemierzaj Nowy Meksyk w nowym rozszerzeniu do ATS 

Techland Wydawnictwo razem z IMGN.PRO oraz SCS Software z przyjemnością informują o 

dużych zmianach w American Truck Simulator. Tym razem na graczy czeka subtelne piękno 

Nowego Meksyku. Wraz z rozszerzeniem do produkcji trafi prawie 6,5 tysiąca kilometrów 

nowych autostrad oraz kilkanaście miast na terenie południowo-zachodniego stanu USA. 

American Truck Simulator: New Mexico w wydaniu pudełkowym będzie w sprzedaży od 17 

listopada.  

New Mexico (dodatek wymaga posiadania podstawowej wersji gry) to nie tylko 

zurbanizowane tereny miejskie takie jak miasto Albuquerque. To również drogi wiodące 

przez pustynię, lasy i pasma górskie. Nowym Meksyk ma w kwestii terenu do zaoferowania 

mnóstwo atrakcji – gracze przekroczą rzekę Rio Grande, odwiedzą Narodowy Las Carsonm, 

wzgórze Baylor inne tutejsze tereny naturalne. Na kierowców podróżujących autostradami 

Nowego Meksyku czekają też unikalne parkingi do noclegów. 

Zwiastun dodatku New Mexico - https://youtu.be/w-emecpDyeQ 

New Mexico to: 

 Ponad 6,5 tysiąca kilometrów nowych dróg 

 14 miast w tym Albuquerque, Santa Fe i Roswell 

 11 parkingów do odpoczynku i tankowania 

 8 nowych kompanii wydających zlecenia 

https://youtu.be/w-emecpDyeQ


 

 Ponad 600 nowych assetów graficznych 3D 

 Kompleksowe i realistyczne węzły komunikacyjne  

 Unikalne środowisko 

 Osiągnięcia związane z Nowym Meksykiem 

Wysoką jakość wykonania i dbałość o najdrobniejsze szczegóły w American Truck Simulator 

gra zawdzięcza czeskiemu SCS Software, znanemu i cenionemu twórcy gier symulacyjnych. 

IMGN.PRO jest wydawcą gry w Polsce, Czechach, Słowacji, Francji, Węgrzech, Rumuni i 

Hiszpanii. Wyłącznym dystrybutorem pudełkowym w Polsce jest Wydawnictwo Techland. 

American Truck Simulator: New Mexico w wersji pudełkowej zadebiutuje 17 listopada w 

cenie 39,90. Ponadto tego samego dnia na rynku pojawi się również podstawowa wersja 

gry wraz z rozszerzeniem w edycji Gold (zawiera: stany Kalifornia, Nevada, Arizona oraz 

Nowy Meksyk i dodatki: Heavy Cargo Pack, Steering Creation Pack, Wheel Tuning Pack)  i 

cenie 109,90 zł. 

American Truck Simulator: http://www.americantrucksimulator.com/  

SCS Software: http://www.scssoft.com/  

IMGN.PRO: http://www.imgn.pro  

Techland: http://wydawnictwo.techland.pl/  
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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/  

IMGN.PRO 
IMGN.PRO to rodzima, niezależna firma specjalizująca się w usługach dla szeroko pojętej branży gier komputerowych, 
mieszcząca się w Bielsku-Białej. IMGN.PRO jest tworzone przez zespół, za którym stoi ponad 7 lat doświadczenia na polu 
konsultingu biznesowego, obsługi licencyjnej oraz dystrybucji połączonej z kompleksowymi kampaniami marketingowymi 
przeznaczonymi dla gier komputerowych. 
 
SCS Software 
SCS Software – czeskie, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w Pradze. Firma specjalizuje się w produkcji 
zaawansowanych symulatorów na platformy Windows, Linux oraz Mac. Najbardziej znane tytuły autorstwa SCS Software to 
seria Euro Truck Simulator, 18 Wheels of Steel a także Bus Driver i Scania Truck Driving Simulator. 

 

http://techland.pl/

