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Už vás nebaví vyrážet do přírody jen na dvou kolech? Pak je pro vás závodní hra ATV Drift & Tricks 
jako stvořená. Driftujte, předvádějte triky a protněte cílovou čáru jako první… na čtyřkolce! 
 
Vyberte si závodníka, který nejlépe vyhovuje vašemu jízdnímu stylu, a vydejte se s ním zdolávat terén 
v mnoha různých prostředích, ve dne i v noci. Prohánějte se pouští i oázami, lesem, horami nebo 
kolem hlubokých jezer a do dáli se vinoucích řek. Každé prostředí je plné detailů a nabízí spoustu 
dechberoucích výhledů. Předvádějte ve vzduchu bláznivé triky, nad kterými zůstane ostatním rozum 
stát, a přistaňte bezpečně zpátky na zemi na všech čtyřech, abyste získali co nejvíc bodů. Vašim 
pneumatikám se to možná nebude líbit, ale to ani vašim soupeřům! 
 
Poměřte svoje řidičské dovednosti s až devíti závodníky ovládanými umělou inteligencí v sezoně 
tvořené řadou stále obtížnějších závodních sérií a odemykejte postupně nové závodníky a tratě nebo 
si vyberte některý ze čtyř dalších herních režimů, které si můžete upravit podle svých představ. 
 

• Široká nabídka závodníků: Každý závodník má vlastní čtyřkolku s odlišnými vlastnostmi, jako je 
nejvyšší dosažitelná rychlost, ovladatelnost, zrychlení a T.U.R.B.O funkce. U každého z nich 
můžete navíc vybírat z několika barevných kombinací jeho oblečení a závodního stroje. A aby 
toho nebylo málo, každý závodník má i jiného úhlavního nepřítele, který mu na trati nic nedaruje. 

• Výběr z několika herních režimů: Ovládněte řadu stále obtížnějších závodních sérií v režimu 
sezony nebo zvolte rychlou hru, která vám nabízí možnost zajet pouze jeden samostatný závod, 
absolvovat šampionát složený z několika závodních okruhů, předvést svoji rychlost v časovce 
nebo se pokusit ustát žár horkého kola. V rychlé hře můžete u každého režimu nastavit počet kol, 
na které se závod pojede, a také počet a míru zkušeností vašich soupeřů. 

• Rozmanité prostředí: Natřete to ostatním v nádherně zpracovaných prostředích, pod žhnoucím 
sluncem i za svitu měsíce. 

 
Jedná se o speciální zlevněnou edici, ve které se v krabičce nenachází herní karta, ale pouze kód ke 
stažení hry z Nintendo eShopu. 
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