


Ogromne podziękowania dla blisko 

miliona fanów, 

którzy kupili naszą grę 



Dziękujemy również dziennikarzom 

za bardzo dobre recenzje oraz 

nagrody. 

”... jedna z najlepszych gier fabularnych od wielu lat i do tego bez 

wątpienia najładniejsza.” 

Gamespot.com - 9/10 

 

”Ta wyjątkowa gra RPG jest jedną z najlepszych od lat i aż prosi się,  aby 

ją przejść kilka razy. ” 

Gametrailers.com - 94/100, PC 

 

”Jedna z najlepszych gier fabularnych od lat. ” 

 IGN.com - 9/10 

 
 

 
 

 





Nowa - Udoskonalona Wersja 2.0 

 

40 nowych udoskonaleń technicznych 

+ ponad 100 wprowadzonych od czasu premiery 

 

Pakiet DLC 

Wszystkie 9 DLC wydanych dotychczas 

 

        

         A także … 
 
 

 

 

 

 



ROZBUDOWANY TUTORIAL 

Nowy tutorial nauczy graczy  

mechaniki rozgrywki oraz walki.  



Nowy poziom trudności dla hardkorowych graczy.  

Będzie w nim można m.in znaleźć nowe zestawy mrocznych przedmiotów. 

DARK MODE 



ARENA 

Odrębny, arcade’owy tryb rozgrywki. 

Nieskończone fale coraz trudniejszych przeciwników. 



DOSTĘPNA ZA DARMO 

POPRZEZ AUTOMATYCZNĄ AKTUALIZACJĘ 

DLA WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 

NEW & IMPROVED PC VERSION 2.0 

NAJBARDZIEJ DOPRACOWANA WERSJA GRY 





Nasze podejście do tworzenia gier na konsole 

 

Pełna adaptacja na nową platformę sprzętową.  

 

Pozwoli graczom zanurzyć się w ten sam dorosły, głęboki świat 

Wiedźmina, który został specjalnie dostosowany pod Xbox 360. 

 

Dodatkowo, adaptacja będzie zawierać zupełnie nowe elementy! 
 

 



Wiedźmin 2 – najbardziej rozbudowana i 

nieliniowa opowieść na konsole. 



Nowe elementy wersji na Xbox 360 

 Rozbudowany Tutorial 

 Dark Mode 

 Arena 

       ? 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 

 







Nowe elementy wersji na Xbox 360 

 Rozbudowany Tutorial 

 Dark Mode 

 Arena 

 4 min CGI Intro 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 Wkrótce 

 

 

 ? 



4 min CGI Intro 

Przygotowane przez nominowanego do Oscara, 

laureata nagrody BAFTA  – Tomasza Bagińskiego 



 

Adaptacja na Xbox 360 

Najbardziej  rozbudowana i nieliniowa opowieść wydana na konsolę. 

Zawiera wszystkie elementy wersji 2.0 + wiele nowych 

Q1 2012 

 

 

Nowa - Udoskonalona Wersja PC 2.0 

Najbardziej dopracowana wersja gry. 

Dostępna za darmo, poprzez automatyczną aktualizacje, dla 

wszystkich dotychczasowych, jak i nowych użytkowników. 

Dostępna od 29 go września. 




