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Descenders jsou moderní hrou o extrémním sjíždění svahů na kolech s procedurálně generovanými 
prostředími, ve které si za každou chybu ponesete následky. Podaří se vám dovést váš tým ke slávě  
a stát se novou legendou? 
 
• Procedurálně generovaná prostředí: Skákejte ze skokánků, kličkujte po svahu a napalte to s kopce 

dolů pokaždé dočista jinak! 
• Freestylové ovládání kola: Kontrolujte sebemenší pohyb svého jezdce díky pokročilému 

fyzikálnímu systému jako stvořenému pro skvělé whipy a dokonalé scruby. 
• Nahodilost: Získejte odlišné speciální mutátory při každém hraní a zjistěte, které schopnosti se 

k vašemu jízdnímu stylu hodí nejlépe. 
• Budujte si reputaci: S propracovaným online systémem reputace můžete všem ukázat svou cenu  

a získávat nová kola a oblečení. 
• Plně licencovaný soundtrack: Ve spolupráci s drum and bass labelem Liquicity přináší hra perfektní 

soundtrack pro sjíždění kopců a hor. 
• Staňte se novou legendou: Dokážete zdolat hru na jediný zátah a vystoupat mezi ostatní legendy? 
 
V Descenders se všechno točí kolem vašeho týmu. Poté, co si zvolíte stranu – Enemy, Arboreal nebo 
Kinetic – stanete se součástí skupiny hráčů, kteří se rozhodli stejně jako vy. Popadněte kolo, vyberte 
si tým a pokuste se po sobě zanechat nesmazatelný odkaz. Přidáte se k týmu Enemy holdujícímu 
trikům za každou cenu, týmu Arboreal vyznávajícímu pokročilý offroadový styl nebo 
vysokooktanovému týmu Kinetic milujícímu krkolomné rychlosti? 
 

• Vystavte hrdě na odiv týmové barvy a oblečení a užijte si speciální týmové vybavení. 

• Tým s nejvyšší reputací má nárok na exkluzivní odměny. 

• Získejte přístup k vlastnímu kanálu vašeho týmu na Discord serveru Descenders. 
 
Ponořte se ještě hlouběji do světa Descenders ve verzi optimalizované pro herní konzole Xbox Series 
X|S! Ať už se budete prohánět po lesních pěšinách, nebo mrazivých ledovcích, vychutnávejte si 
plynulých šedesát snímků za vteřinu, vylepšené textury a stíny, hustší zeleň i vyšší kvalitu terénu. 
Naskočte na kolo a díky podpoře společného hraní až osmi hráčů poměřte svoje dovednosti s ještě 
více příznivci freestylového ježdění z celého světa! 
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