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Zažijte nefalšovanou atmosféru a jedinečné vzrušení provázející závodní sérii NASCAR. Díky oficiálně 
licencovaným autům, řidičům a okruhům ze sezony 2021 se před každým závodem budete cítit jako ve 
skutečných garážích a boxových uličkách známých z televizních přenosů. Ovládněte závod a oslavte 
úspěch společně se svým týmem ve „vítězné uličce“, ve které si budete moct naplno vychutnat detailně 
naskenované řidiče i pečlivě vymodelované trofeje pro vítěze jednotlivých závodů. Celý zážitek svými 
hlasy ještě umocňují komentátor rádia MRN Alex Hayden a spotter týmu 23XI Racing Freddie Kraft. 
 

• Propracovaný kariérní režim: Zanechte za sebou v závodní sérii NASCAR nesmazatelnou stopu. 

• Hra více hráčů: Závoďte online s ostatními hráči pro zábavu nebo o co nejlepší umístění v žebříčku. 

• Vylepšená grafika: S pomocí Unreal enginu vám NASCAR 21: Ignition umožňuje zažít nefalšovanou 
atmosféru a jedinečné vzrušení provázející závodní sérii NASCAR. 

• Zbrusu nová fyzika a dynamická umělá inteligence: Díky vysoce uznávanému fyzikálnímu enginu 
z automobilového simulátoru rFactor od vývojářského týmu Studio 397, dynamické umělé 
inteligenci a ještě přesnější simulaci závodění vás čeká zážitek jako dosud v žádné jiné hře ze série 
NASCAR. Vychutnejte si věrné fyzikální chování vozidel i jejich realistické řízení, doplněné celou 
řadou asistenčních prvků. 

• Nová lakovna: Zbrusu nová lakovna nabízí bezkonkurenční počet možností úprav a umožňuje vám 
vytvořit si vlastní barevné schéma, včetně vašeho jedinečného závodního čísla. 

• Všechny závodní okruhy: Hra obsahuje všechny oficiální okruhy závodní série NASCAR pro sezonu 
2021, mezi které patří Circuit of the Americas, Daytona Road Course nebo například Nashville 
Superspeedway. Po nich se můžete prohánět za poslechu plně licencovaného soundtracku se 
skladbami od umělců, jako je MGK, Imagine Dragons, Aerosmith, Luke Combs a další. 
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