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Ikoniczni bohaterowie kanału Cartoon Network ruszą do walki 

Gwiazdy animowanych seriali stacji Cartoon Network trafiają na Nintendo Switch. 

Przeznaczona na sprzęt japońskiego producenta gra Cartoon Network: Battle Crashers jest 

dostępna w polskich sklepach od listopada. 

Pora na przygodę, Niesamowity świat Gumballa, Steven Universe, Zwyczajny serial, Clarence 

i Wujcio Dobra Rada - fani tych seriali odnajdą swoich ulubieńców w grze. Cartoon Network: 

Battle Crashers to bijatyka pełna humoru znanego z absurdalnych, animowanych produkcji. 

Gracze zwiedzą znane światy składające się na 24 poziomy w których na pokonanie czekają 

setki przeciwników. 

Zwiastun Cartoon Network: Battle Crashers - https://youtu.be/JKm0ILNjw9I  

Cartoon Network: Battle Crashers oferuje tryb dla jednego gracza oraz lokalną kooperację. 

Tryb współpracy obsługuje maksymalnie 4 graczy na jednej konsoli, a każdy z nich może w 

dowolnym momencie wskoczyć do gry oraz przełączać się między sześcioma bohaterami 

posiadającymi unikalne zdolności. Taki charakter rozgrywki idealnie wpisuje się w naturę 

Nintendo Switch, pozwalającego na kooperacyjną zabawę kilku graczy również w trybie 

przenośnym. 

Cartoon Network: Battle Crashers zadebiutowało na Nintendo Switch w listopadzie. 

Produkcja dostępna jest w angielskiej wersji językowej w cenie 179 zł. 
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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. 

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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