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Po třech úspěšných letech na herní konzoli Nintendo Switch přijíždí závodní hra Gear.Club Unlimited 2 
za řevu motorů také na herní konzole PlayStation 4 a PlayStation 5! 
 
Sešlápněte plynový pedál až na podlahu a vyrazte na víc než 1 800 mil závodních tratí čekajících jenom 
na vás. Prohánějte se po horském úbočí, přírodním parkem, nekonečnou pouští nebo podél mořského 
pobřeží a pokuste se uhájit svou pozici ve více než 250 závodech, ať už na asfaltu, ledu, písku, v blátě, 
nebo na sněhu. Své řidičské dovednosti můžete předvést v šampionátech, exhibičních závodech nebo 
velké ceně. 
 

• Řiďte legendární vozidla v obrovském herním světě oplývajícím bohatým, rozmanitým prostředím, 
nově navíc s remasterovanou grafikou pro ještě intenzivnější zážitek. 

• V kariérním režimu vyzvěte charismatické řidiče různých národností a zachraňte rodinný závodní 
tým před bankrotem. 

• Zúčastněte se závodního seriálu Porsche a usedněte za volant nejznámějších vozů tohoto slavného 
výrobce. Pouze vítěz bude ale moct řídit také legendární Porsche 911 Turbo Type 930. 

• Vyzkoušejte herní režim „Endurance Championship“ v kampani věnované vytrvalostnímu závodu 
24 hodin Le Mans a vozům kategorie GT – nepodceňte předzávodní přípravu, při kroužení po 
okruhu de la Sarthe sledujte ukazatel paliva i opotřebení pneumatik a stanovte nejvhodnější 
strategii zastávek v boxech. 

• Založte si vlastní klub a získejte pro něj nejlepší hráče, na které v závodech narazíte. Soupeřte  
s ostatními kluby z celého světa a doveďte svůj tým až na vrchol žebříčku. 

• Spravujte svou garáž, proměňte ji k obrazu svému a kochejte se v ní svou sbírkou závodních aut 
získaných během hry – v Gear.Club Unlimited 2 naleznete přes padesát licencovaných vozů těch 
nejprestižnějších světových značek! 

• Hrajte sami nebo s přáteli až ve čtyřech hráčích na rozdělené obrazovce. 

• Ultimate Edition obsahuje základní hru Gear.Club Unlimited 2 a všechna vydaná DLC. Přináší tak 
nejkompletnější herní zážitek z tohoto dílu série Gear.Club a nespočet hodin závodění ve vysokých 
rychlostech! 
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