
tom kultury

GRY KOMP. NR 1  |  12–25.01.2022


 P

R
E

M
IE

R
A

  4
.0

2.
20

22

zapowiedź

Gra PC/ PS4/ Xbox One/ PS5

Dying Light 2



46
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Gra PC/ PS4/ Xbox One/ PS5 
Dying Light 2
Ponad dwadzieścia lat temu walczyliśmy z wirusem w Harranie. Prze-
graliśmy. Teraz, w Mieście, przegrywamy ponownie. Konflikt podzielił 
jedną z ostatnich wielkich osad, a cywilizacja cofnęła się do wieków 
ciemnych. Mimo to nadzieja nas nie opuszcza..

Jesteś wędrowcem dzierżącym moc, dzięki której możesz zmienić 
losy Miasta. Jednak twoje nadzwyczajne zdolności mają swoją cenę. 
Przeszłość pozostawiła w tobie niejasne wspomnienia, których nie 
jesteś w stanie rozszyfrować, a droga ku prawdzie wiedzie cię w sam 
środek wojny. Doskonal swoje umiejętności, bo, żeby pokonać wro-
gów oraz zyskać sojuszników, będziesz potrzebować zarówno siły, jak 
i sprytu. Odkryj mroczne sekrety tych, którzy są u władzy, wybierz, po 
której stronie chcesz stanąć i stwórz swoje przeznaczenie. Jednak bez 
względu na to, dokąd zaprowadzą cię twoje czyny, musisz pamiętać 
o jednym – pozostań człowiekiem.

zapowiedź
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/nioh-2-team-ninja,p1238179157,multimedia-p
https://www.empik.com/dying-light-2-techland,p1271887518,multimedia-p
https://www.empik.com/dying-light-2-techland,p1271887758,multimedia-p
https://www.empik.com/dying-light-2-techland,p1271889358,multimedia-p
https://www.empik.com/dying-light-2-techland,p1271887457,multimedia-p
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=dying+light+2
https://www.empik.com/tom-clancy-s-ghost-recon-breakpoint-auroa-edition-ubisoft,p1265071240,multimedia-p
https://www.empik.com/far-cry-5-ubisoft,p1144232487,multimedia-p
https://www.empik.com/assassin-s-creed-odyssey-ubisoft,p1203443801,multimedia-p
https://www.empik.com/star-wars-squadrons-electronic-arts-inc,p1244212754,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-the-sims-4-uniwersytet-ea-maxis,p1235863088,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-star-wars-wyprawa-na-batuu-electronic-arts,p1248908965,multimedia-p
https://www.empik.com/battlefield-5-ea-dice,p1201668479,multimedia-p
https://www.empik.com/sims-4-zestaw-specjalny-ea-games,p1228607943,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-psy-i-koty-ea-maxis,p1217425936,multimedia-p
https://www.empik.com/plants-vs-zombies-bitwa-o-neighborville-popcap-games,p1234283391,multimedia-p
https://www.empik.com/fifa-21-electronic-arts-inc,p1244742918,multimedia-p
https://www.empik.com/battlefield-1-rewolucja-pc-ea-dice,p1158172997,multimedia-p
https://www.empik.com/rocket-arena-edycja-mityczna-electronic-arts-inc,p1244759422,multimedia-p
https://www.empik.com/crossroads-inn-klabater,p1235132650,multimedia-p


Wykorzystaj do 
opłacenia abonamentu 
Netflix lub podaruj 
bliskiej osobie.
Bez reklam. Bez zobowiązań.

OBEJRZYJ TERAZ

Wykorzystaj do
opłacenia abonamentu
Netflix lub podaruj
bliskiej osobie.
Bez reklam. Bez zobowiązań.
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Paysafecash to nowa metoda płatności, która umożliwia bezpieczną i łatwą płatność gotówką w Internecie. 
Przyjmowanie płatności Paysafecash już możliwe w salonach Empik!

Korzystając z Paysafecash, możesz robić zakupy przez Internet,  nie posiadając kart kredytowych lub konta bankowego 
albo nie chcąc ujawniać danych osobistych w Internecie ze względów bezpieczeństwa.

Paysafecash został opracowany specjalnie na potrzeby sklepów i serwisów online z sektora e-commerce, takich jak 
podróże, sprzedaż biletów, handel detaliczny, doładowania portfeli elektronicznych oraz usługi finansowe i płatność za 
rachunki, jak gaz i prąd. 

Paysafecash charakteryzuje się bardzo prostym i przyjaznym dla klienta procesem płatności. 

JAK PŁACIĆ Z  

1.
Wygeneruj kod kreskowy. 

Wybierz w sklepie internetowym 
„Paysafecash” jako metodę płatności 

i wydrukuj kod kreskowy, wyślij go sobie 
SMS-em lub e-mailem lub załaduj kod 

kreskowy do swojej aplikacji Paysafecash.

2.
Znajdź najbliższy salon Empik.

W każdym salonie Empik w całej Polsce 
możesz już teraz płacić Paysafecash.

1.
Znajdź najbliższy salon Empik.

2.
Kup voucher Paysafecard 

w salonie Empik.
Voucher o wybranej wartości nominalnej.

3.
Kupuj bezpiecznie.

Wystarczy wpisać 16-cyfrowy kod PIN 
w okienku płatności, aby zapłacić w tysią-

cach sklepów internetowych − bezpiecznie 
i prosto!

3.
Skanowanie i płatność.

Pokaż sprzedawcy w salonie Empik 
wygenerowany kod kreskowy i zapłać 

należną kwotę. Gotowe!

JAK KUPOWAĆ Z  



PlayStation Plus
Subskrypcja na 12 miesięcy

Wykorzystaj w pełni możliwości 
swojego PS4, korzystając z wielooso-
bowego trybu online, wyjątkowych 
rabatów na gry z PlayStation Store, 
gier na PS4, które co miesiąc możesz 
pobrać, by w nie grać, a także z wielu 
innych atrakcji – wyłącznie dla człon-
ków PS Plus.

24000

Najlepszy prezent dla gracza Karty prepaid

Doładowania Google Play
Uzyskaj dostęp do bonusów i dodatkowych treści w ponad milionie aplikacji i gier w Google Play – największej na świecie platformie gier mobilnych. 
Wykorzystaj kod podarunkowy Google Play, by zdobywać kolejne poziomy w swoich ulubionych grach, takich jak „Clash”, „Royale” czy „Pokémon GO”. 
Możesz też wykorzystać kartę, by kupić najnowsze aplikacje, filmy, muzykę, książki i inne treści. Nie potrzebujesz karty kredytowej, a saldo nigdy nie 
traci ważności. Odwiedź Google Play i już dziś spraw prezent sobie lub komuś innemu.
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Czytnik Empik GoBook 
designed by Pocketbook 

+ kod 

na 60 dni gratis!

54900
/ 1 szt.

50

elektronika

supercena wyprzedaż

* Oferta obowiązuje do 23.01.2022 lub do 
wyczerpania zapasu.

Pendrive 2.0 Empik 64 GB  -70%
do

1017
3390

4199

/ 1 szt.

5999

3499
4999

400
3999

13230
18900

Chusteczki 
dezynfekujące

Słuchawki MOTOROLA 
Vervebuds 110

Power bank ACC+ Thin, 
6000 mAh

Słuchawki Sony
MDR ZX310AP

Karta pamięci micro- 
SDHC SANDISK Ultra,  
32 GB + Adapter SD 

Obejma magentyczna
na przewody

Słuchawki nauszne
WH-CH510

13999
/ 1 szt.

17900

Słuchawki 
douszne SONY
WI-C200, Bluetooth 

11999
/ 1 szt.

14999

Słuchawki douszne SONY MDREX15AP

3499
/ 1 szt.

4499

Słuchawki SONY MDR-ZX110AP (z mikrofonem) 
lub MDR-ZX110 (bez mikrofonu)

6499
/ 1 szt.

z mikrofonem

7999

4999
/ 1 szt. bez 

mikrofoneu

5999

do

3499*

/ 1 szt.

4999

9099

/ 1 szt.

12999

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=wh-ch510&qtype=basicForm
https://www.empik.com/dysk-usb-2-0-hama-empik-64-gb-hama,p1280407280,elektronika-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=wi-c200%2C+bluetooth+&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=sony+mdr-zx110ap&qtype=basicForm
https://www.empik.com/czytnik-empik-gobook-designed-by-pocketbook-kod-empik-go-na-60-dni-pocketbook,p1286386271,elektronika-p?fromSearchQuery=empik+gobook



