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PsztQl F2P modellre vált az Old Republic

Zsolty, kedd 31 július 2012 - 22:45:49

Eljött ez a nap is, a Bioware hivatalosan bejelentette, hogy 2012. QszétQl (pontos dátum még nincsen) Free to Play (F2P)
modellre vált a TOR.

A hivatalos bejelentés itt olvasható:

Az F2P fizetési mátrix pedig itt:

Klikk

Katt

Amit már most leszögeznénk: a Resonance nem fog megszqnni, sQQQQt, reméljük sok régi tagunk ismét
visszatér, nem válunk gyqjtQguilddé, a jelenlegi arculatunkat továbbra is megQrizzük, ebbQl adódóan nem kell
tartani a "Vér Istvánok" rohamától sem, a jó hangulat továbbra is garantált!

Aki nem tud angolul, annak röviden összefoglalom a lényeget, klikk a READ THE REST-re

Két fajta játékmód kerül bevezetésre:
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- Prémium : a mostani havidíj fejében minden tartalomhoz korlátozás nélkül hozzáférhetünk valamint kapunk ún.
Cartel pontokat (CP) melyekért ingame tárgyakat vehetünk meg. ErrQl bQvebb részletek késQbb várhatóak
- Free játékosok

: a lvl 50-ig tartó kontenthez teljes hozzáférés (teljes sztori , azonban a flashpontok, warzone és qrküldik

tekintetében heti limitet vezetnek be, tehát pl. Esselest egy héten mondjuk csak 1x lehet végigtolni). Operationok nem
érhetQek el az ingyenes játékosoknak, de a korlátozásokat gondolom CP-vel fel lehet majd oldani.

Csökken a játék ára is: augusztusban 15 dollárért vehetjük majd meg a játékot, ezzel egy havi elQfizetés jár

Tartalmi bQvítések

A Bioware növelni fogja a tartalmi bQvítések gyakoriságát, az elsQ ilyen nagyon bQvítés augusztusban várható, tehát
még az F2P modell elQtt. Mi várható?
- új operation: Terror From Beyond
- új warzone: Ancient Hypergates
- új qrküldetések
- új companion: HK-51

ElQfizetQi jutalmak

A jelenlegi és korábbi elQfizetQk meglepetéseket kapnak.
-150 cartel coin minden elQfizetett, július 31. elQtti hónapért
- 1000 cartel coin, ha collector verzióval rendelkeznek
- Heroes Banner: egyedi item collector verzióval rendelkezQknek
- a játékosok által kiválasztott ingame item: egy rancor holoszobor, egy karbonizáló kabin és egy partyarc jawa,
- 200 cartel coin minden, augusztus 1. utáni elQfizetett hónapért a f2p modell bevezetéséig
- 250 cartel coin minden, augusztus 1. után aktív játékosnak a f2p modell bevezetéséig

A két utolsó reward új játékosoknak is elérhetQ.

