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Urban Flow pojednává o křehké kráse městských ulic plných aut pohybujících se v dokonalé harmonii. 
Takový řád ale nenastává sám od sebe – jste to vy, kdo musí ovládat semafory a zajistit, aby všechno 
běželo jak na drátkách. A to znamená žádné srážky a žádné zácpy. Všechno půjde hladce… dokud se 
budete soustředit! 
 
Ponořte se do nádherného světa ručně vytvořeného z modelů o nízkém počtu polygonů a poznejte, 
jak ohromné uspokojení může přinést sledování stovek maličkých, pestrobarevných aut bezpečně 
proudících ulicemi – to vše za poslechu uklidňujících městských tónů. 
 
Přes sto úrovní, každá s vlastní rušnou křižovatkou, a vy s jediným úkolem – ovládat semafory  
a dohlížet na bezpečnost provozu. 
 

• Párty hra (i když jste doma sami): Hrajte sami nebo s přáteli ve škálovatelném gaučovém režimu 
pro dva, tři nebo i čtyři hráče, ve kterém se můžete ke společné hře kdykoliv připojit i se z ní 
podle libosti odpojit. Svým přátelům můžete pomáhat nebo můžete rošťačit a šířit chaos! 

• Buďte ve střehu: Předcházejte nehodám a dávejte dobrý pozor na zvláštní vozidla a ostatní hráče. 
K zvláštním vozidlům patří sanitka (která se nikde nemůže dlouho zdržovat) nebo tank (který  
s klidem převálcuje všechno, co mu přijde pod pásy). 

• Víc herních režimů: Dohráli jste kampaň? Pak vyzkoušejte nekonečný „Endless Mode“ a zkuste 
dosáhnout co nejvyššího skóre nebo pohodový „Chill Mode“, ve kterém můžete hrát, jak dlouho 
se vám bude chtít – bez spěchu a bez skóre, jenom vy a uklidňující hudba… V téhle hře si totiž 
skvěle užijete i sami! 

• A nejenom to: Objevujte různá prostředí a proměnlivé počasí. Hrajte s pomocí dotykového 
ovládání, s využitím Joy-Conů nebo s ovladačem Pro Controller. Plňte výzvy, odemykejte odměny 
a splyňte s proudem, s proudem města! 

 
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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