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Weekend pełen gamingowych atrakcji - Premiera Call of Duty: Infinite Warfare

Dla wszystkich fanów serii Call of Duty sieci Saturn i Media Markt przygotowały specjalne premierowe atrakcje z
najnowszą częścią gry w roli głównej. Weekend pod znakiem Call of Duty: Infinite Warfare rozpocznie się w już w
czwartek 3 listopada, dzień przed oficjalną polską premierą gry!
Już o północy grę będzie można kupić w warszawskim Saturnie w CH Blue City.
Call of Duty to jedna z najpopularniejszych serii gier z gatunku first-person shooter o tematyce wojennej, która od 13
lat jest doceniana nie tylko przez graczy, ale również krytyków. W najnowszej odsłonie twórcy przenieśli akcję do
futurystycznego okołoziemskiego kosmosu. Jednak to nie koniec niespodzianek, jakie czekają na polskich fanów serii.
Call of Duty: Infinite Warfare będzie pierwszą grą z serii, w której gracze będą mogli skorzystać z pełnej, polskiej
wersji językowej.
Z okazji premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier roku Call of Duty: Infinite Warfare sieć Saturn oraz Media
Markt wspólnie z CDP.pl i Sony Computer Interactive przygotowały dla wszystkich fanów weekendowe atrakcje. 3
listopada br., na dzień przed oficjalną premierą wydawnictwa w Polsce, w centrum handlowym Blue City odbędzie się
Nocna Premiera pełna niespodzianek! Dlaczego nie może tam zabraknąć żadnego fana Call of Duty? Po pierwsze,
będzie to niepowtarzalna okazja by zostać jedną z pierwszych osób w Polsce, która w sklepie Saturn na specjalnie
przygotowanych konsolach PlayStation 4® zagra w najnowszą część serii. Po drugie, podczas premiery będzie można
spotkać się z gwiazdami polskiej obsady dubbingowej gry, między innymi Olgą Bołądź, a także Rezigiuszem - znanym
wszystkim graczom gamingowym YouTuberem. A już od północy i to tylko przez godzinę, w Saturn Blue City będzie
można kupić najnowszą odsłonę Call od Duty! Jednak to nie koniec atrakcji, jakie organizatorzy przygotowali dla
gości imprezy! Na fanów czekają też liczne konkursy z gamingowymi nagrodami, pokazy, a także turnieje
cosplayerów. Start Nocnej Premiery – godzina 21:30 w centrum handlowym Blue City w Warszawie na poziomie -1.
Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w premierowej imprezie organizatorzy przygotowali także
szereg wydarzeń w innych lokalizacjach w całej Polsce! W sklepach Saturn Arkadia w Warszawie i Saturn w Galerii
Krakowskiej w Krakowie oraz sklepach Media Markt w centrum M1 w Poznaniu, Media Markt w Galerii
Dominikańskiej we Wrocławiu i Media Markt w Czeladzi przez cały weekend, od 4 do 6 listopada br., będzie można
zagrać w grę Call of Duty: Infinite Warfare, zdobyć wyjątkowe gadżety oraz wziąć udział w konkursie, w którym do
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wygrania będzie Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Pro. W skład ekskluzywnego zestawu oprócz najnowszej
odsłony gry, wchodzi między innymi Modern Warfare Remastered, przepustka sezonowa oraz steelbook.

O Media Markt
Sklepy Media Markt oferują najpełniejszy na rynku asortyment w zakresie elektroniki użytkowej. Można tu kupić
zarówno nowinki techniczne, produkty z najwyższej półki, jak i popularny markowy sprzęt w najlepszych cenach.
Nowoczesna forma prezentacji produktów ułatwia dokonanie właściwego wyboru, a o obsługę klientów dbają
profesjonalnie przeszkoleni pracownicy. W celu sfinansowania zakupu można zawrzeć na miejscu umowę kredytową
przy minimum formalności. Aktualnie sieć posiada 57 marketów w 47 miastach Polski.
O firmie Saturn
SATURN to ceniona marka sklepów z elektroniką użytkową, należąca do holdingu Media-Saturn. W Polsce pierwsze
sklepy powstały w 2004 roku. Obecnie SATURN dysponuje ponad 200 marketami w 5 krajach, z czego w Polsce
zlokalizowanych jest 22 oraz 3 sklepy z technologiami mobilnymi Saturn Connect. Markety SATURN oferują
najpełniejszy na rynku asortyment w zakresie sprzętu multimedialnego, teleinformatycznego, fotograficznego,
telewizorów, urządzeń audio-wideo, biurowych, AGD i pełną gamę akcesoriów, a także książki, programy i gry
komputerowe oraz filmy i muzykę. Sieć oferuje również marki własne: ok., KOENIC ISY i PEAQ.
MEDIA - SATURN
Więcej
informacji ( press box )
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