1C Entertainment wydaje Ostront Veteranen – dodatek DLC do
Men of War: Assault Squad 2
Najnowszy dodatek do cenionej gry RTS w realiach II wojny światowej wprowadza nową frakcję oraz
jednostki i pojazdy zaprawione w boju na froncie wschodnim.
Warszawa, 26 października 2018 – Firma 1C Entertainment wprowadza do oferty DLC Ostfront
Veteranen do gry Men of War: Assault Squad 2 (w Polsce znanej także jako Men of War: Oddział
szturmowy 2), która jest najnowszą odsłoną wielokrotnie nagradzanej serii Men of War. Dodatek DLC
Ostfront Veteranen jest już dostępny na komputery PC poprzez platormę Steam za 9,99 USD oraz w
sklepach Muve.pl i GRY-OnLine w cenie 35,99 PLN. Rozszerza on grę o nowe opcje – gracze mogą
przyłączyć się do bitwy jako oddziały niemieckie z ponad 10 nowymi pojazdami lub zaprawionymi w boju
na froncie wschodnim oddziałami piechoty.
Men of War cieszy się uznaniem od czasu premiery pierwszej
gry z serii w 2009 r. W 2014 r. wydana została kolejna
odsłona, Men of War: Assault Squad 2, znacznie ulepszona
pod względem technicznym, z nowym trybem potyczek,
które przenoszą graczy z ekstremalnych bitew z udziałem
czołgów do zabójczych tajnych misji snajperskich. Dowódcy
mogą stawić czoła przeciwnikom na nowych mapach w
trybie wieloosobowym z opcjami rozgrywki od 1v1 do 8v8
graczy.
"Blisko dziesięć lat po premierze gry i cztery lata po uruchomieniu Men of War:
Assault Squad 2, dzisiejsza premiera Ostfront Veteranen DLC potwierdza niezmienną

atrakcyjność i potencjał serii Men of War" – powiedział Nikolay Baryshnikov, dyrektor
generalny 1C Entertainment. "Otwarcie Frontu Wschodniego z nowymi pojazdami i
zaprawioną w boju piechotą jest czymś, na co nasza społeczność czekała. Z
przyjemnością kontynuujemy wsparcie tej wspaniałej gry".
Bazowa gra, która jest wymagana do DLC, została uznana za jedno z największych arcydzieł gier RTS i
obecnie ma w 84% pozytywną ocenę na platormie Steam. The Ostfront Veteranen DLC to kolejny
projekt dewelopera Digitalmindsofts, który dostarcza ekscytujące treści dla aktywnej społeczności gry w
postaci nowych wojsk, jednostek i funkcji nawiązujących do działań na froncie wschodnim.
Cechy DLC Ostront Veteranen:
 nowa niemiecka frakcja weteranów z oddziałów frontu wschodniego, dostępna zarówno w opcji
dla jednego, jak i wielu graczy
 ponad 10 nowych pojazdów, w tym Brummbär, StukazuFuß i Flak37 zamontowane na ciągniku
półgąsienicowym SdKfz 8
 zahartowane w boju nowe oddziały piechoty z frontu wschodniego
Gra Men of War: Assault Squad 2 została wyprodukowana przez Digitalmindsof, wydawcą jest 1C
Entertainment. Pełna wersja gry na PC, dostępna przez platormę Steam, kosztuje 29,99 USD. W sklepie
muve.pl można nabyć grę Men of War: Oddział szturmowy 2 – Edycja kompletna w cenie od 59,99 PLN.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami 1C Entertainment, śledź stronę internetową firmy i
obserwuj je na Twitterze i Facebooku.
O 1C Entertainment
1C Entertainment to międzynarodowa grupa posiadająca biura w Warszawie, Gdańsku, Pradze,
Budapeszcie i Moskwie, działająca w segmentach produkcji gier, dystrybucji i usług dla twórców gier
wideo. Firma zajmuje się publikacją gier na wszystkie platormy, dystrybuując je za pośrednictwem
globalnej sieci partnerów w formie cyfrowej i detalicznej. 1C z powodzeniem wydało ponad 100 tytułów
gier, w tym uznaną przez krytyków serię IL-2 Sturmovik, King's Bounty, Men of War i Space Rangers. W
ostatnim czasie firma wydała takie gry jak Ancestors Legacy i Deep Sky Derelicts.
Więcej informacji na stronie: http://1ce.games/
O Digitalmindsof
Digitalmindsof to niezależna, prywatna firma z branży mediów cyfrowych założona przez Chrisa
Kramera w lipcu 2006 roku w Ulm, w Niemczech. Jako rosnący gracz w branży gier wideo,
Digitalmindsof stara się dostarczać klientom produkty najwyższej jakości, wraz z bezkonkurencyjnym
wsparciem po wydaniu gry. Według Digitalmindsof, tworzenie gier wykracza poza dostarczenie
oprogramowania – polega na tworzeniu społeczności, interakcji z innymi graczami i oferowaniu im usług
jeszcze długo po wydaniu gry.
Więcej informacji na stronie: www.digitalmindsof.eu
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