Ganha uma de quatro pistas do "wrc"
Sexta, 15 Dezembro 2017 14:06

A Fábrica de Jogos e o WRC unem forças para lançar no mercado os circuitos de corridas
WRC com aqueles que disfrutem em casa a experiância mundial dos rallies. Os circuitos de
corridas WRC contam com cruzamentos e pistas espectaculares à escala 1:43 para que tanto
os pilotos jovens como os de todas as idades se divirtam e compitam entre si. Os quatro
primeiros modelos já se encontram disponíveis.
WRC é um dos eventos desportivos mais importantes do mundo com mais de 3,6 milhões de
espectadores ao vivo nas diferentes provas que se disputam cada ano. Ainda assim, mais de
700 milhões de espectadores seguem pela televisão as evoluções dos pilotos, o seguimento da
marca e as competições nas redes sociais são massivas.

Com os circuitos de corridas da Fábrica de Jogos, WRC sobre as competições dos rallies ao
público mais joven que começa a disfrutar da emoção das corridas. Para Jorge Arceo, director
da Fábrica de Jogos, "o lançamento do WRC supõe uma aposta decidida por um produto
variado e de qualidade junto de uma das marcas desportivas mais potentes a nível mundial".
Thomas Tap, de WRC Promoter, assegura que "é um orgulho lançar este projeto que leva uma
grande competição como WRC ao público mais jovem através de um jogo apaixonante".

Quatro circuitos emocionantes para todo tipo de pilotos
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Cada circuito de corrida WRC pode-se configurar em 4 lançamentos diferentes, o que adiciona
emoção e diversidade a cada partida. Todos os conjuntos incluem dois comandos turbo e dois
carros oficiais WRC com luz a uma escada 1:43.

WRC Ice Rally Cup. Pistas com efeito neve e troços ondulados que reproduzem a experiência
dos disputados rallies de inverno. Inclui uma ponte. PVP aproximado: 49,95€

WRC Extreme Land Rally. A Espiral deste circuito é a zona onde se pode demonstrar as
habilidades como piloto para superar os rivais. Inclui uma pista de salta e troços com efeito de
terra. PVP aproximado: 59,95€

WRC Nitro Speed. Só os pilotos mais intrépidos superam as duas pistas chicane sem sairem
do circuito antes de encarar o espectacular looping da sua corrida. PVP aproximado: 69,95€

WRC Radical Jumping Rally. O circuito mais completo da gama apresenta un looping separado
para cada piloto, uma curva super apertada, uma ponte, contracurvas e pistas de cross e
chicanes. Uma autêntica prova de fogo para os mais velozes. PVP aproximado: 79,95€

Se quiseres ganhar um destes circuitos participa neste Desafio da Fábrica de Jogos / WRC /
Ralis Online ( AQUI )
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