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Very Very Valet je ztřeštěná gaučová kooperativní párty hra – a všichni řidiči jsou vítáni! 
 
Ovládejte sami nebo až ve čtyřech hráčích „elitní“ tým maňáskových řidičů obsluhujících parkoviště, 
kteří musí vzájemně spolupracovat, chtějí-li se úspěšně popasovat s parkovacími výzvami všeho 
druhu. Abyste zachránili svět před vážnou parkovací krizí, bude to chtít týmovou práci a částečně  
i přístup typu „prostě to někam postav“. S průměrnými řidičskými schopnostmi si tady rozhodně 
dlouho nevystačíte – vaší jedinou nadějí je stát se tím nejlepším řidičem široko daleko! 
 

• Ztřeštěná gaučová kooperace: Obsluhujte parkoviště sami nebo s přáteli. Na vyřešení akutního 
problému s nedostatkem parkovacích míst mohou spolupracovat až čtyři hráči na jedné 
obrazovce! Pomáhejte jeden druhému a stopněte si kolegu, nebo nechte jednotlivé řidiče 
rozprchnout se bez plánu do všech stran a vyvolejte chaos – je to jen na vás! 

• Řidičák netřeba: Řízení nebylo nikdy snazší – jednoduše ukažte a jeďte! Díky přístupnému 
ovládání se může mrknutím oka stát řidičem každý, ale teprve až když přijdete na kloub spoustě 
skrytých fíglů, budete moct uchopit situaci pevně do svých rukou a stát se skutečným mistrem. 

• Svět je vaše parkoviště: Předveďte, jak dokážete prohánět auta, ve více než dvaceti jedinečných 
úrovních. Zákazníci budou potřebovat vaši pomoc v nejrůznějších situacích a na všelijakých 
místech – v ulicích města, na hraně útesu, na kuželkách, na letišti nebo třeba v železničním depu! 

• Staňte se tím nejlepším řidičem: Přidejte se k téhle elitní partě řidičů a pomozte jí s obsluhou 
parkovišť. Bez ohledu na to, co je právě zapotřebí zaparkovat, řidiči z Very Very Valet se 
nezaleknou ničeho. Pozvěte pár přátel a ať žádné auto nezůstane stát opodál! 

 
Fyzická edice obsahuje navíc kód pro odemčení exkluzivního řidiče! 
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