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Usedněte za volant 16 roztomilých, miniaturních závoďáků a svádějte automobilové souboje, jaké 
jste dosud nepoznali. Mistrně zvládněte přes 30 zmenšených závodních tratí a víc než 180 speciálních 
událostí, potom se přesuňte do online prostředí a vyzvěte na souboj nejlepší hráče z celého světa. 
 
Na herní konzoli Nintendo Switch můžete navíc závodit bok po boku s přítelem. Na výběr k tomu 
máte hned dva herní režimy – jak pro offline, tak i pro online závodění na rozdělené obrazovce! 
Postavte se jeden druhému v offline režimu a volitelně si okořeňte závod soupeři řízenými umělou 
inteligencí nebo zkuste online režim a postavte se společně celému světu! 
 
Rozdrťte protivníky s pomocí 8 vykutálených zlepšováků a 6 jedinečných vylepšení kol vašeho auta  
a proklestěte si cestu k vítězství! Závodění v miniaturních, po zuby ozbrojených autech nevypadalo 
nikdy lépe ani jste si při něm ještě neužili tolik zábavy. 
 

• Hraní ve 2 hráčích na rozdělené obrazovce offline i online. 

• Nelítostné online závodění až v 8 hráčích. 

• 9 odlišných herních režimů rozprostřených do průběhu několika šampionátů. 

• 32 zmenšených závodních tratí v 8 tematických prostředích. 

• 16 roztomilých, plně vylepšitelných miniaturních závodních aut. 

• Přes 180 unikátních závodních událostí, které dokonale otestují vaše dovednosti. 

• Režim pro jednoho hráče slibující zábavu na víc než 25 hodin hraní. 

• 8 vykutálených zlepšováků, se kterými můžete zatopit protivníkům nebo pomoct sami sobě. 

• 6 jedinečných vylepšení kol vašeho auta, která vám pomohou získat nad soupeři navrch. 

• Taneční soundtrack žánru breakbeat, který přímo pro hru vytvořil producent Wes Smith z Juice 
Recordings. 

 
Jedná se o speciální zlevněnou edici, ve které se v krabičce nenachází herní karta, ale pouze kód ke 
stažení hry z Nintendo eShopu. 
 
 
SPECIFIKACE PRODUKTU: 
Vývojář: Greenlight Games 
Vydavatel: System 3 
Distributor v ČR: HYPE 
Žánr: závodní arkáda 
Platforma: Switch 
Lokalizace: v angličtině 
Datum vydání: DISTRIBUCE ZRUŠENA 
EAN: 5060057027097 


