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Golf Peaks, wydane przez 7Levels zakwalifikowane do promocji Nintendo 

Rusza ‘’Go Digital’’ – oficjalna promocja gier na Nintendo eShop. 

 
 

Gra wydana przez polskie studio 7Levels Golf Peaks dostępna w przecenie – 30 %! 

Wczoraj ruszyła nowa promocja Nintendo w Europie ‘’Go Digital’’.  Trafiły do niej 

specjalnie wyselekcjonowane gry, które dostępne są w dystrybucji cyfrowej poprzez 

platformę Nintendo eShop. 

 

Golf Peaks – gra łódzkiego studia Afterburn, wydana na Nintendo Switch przez 7Levels 

znalazła się wśród 130 produkcji wybranych przez Nintendo w ramach ich najnowszej promocji 

„Go Digital”. Przecena skierowana jest do graczy z Europy, którzy decydują się na zakup gry 

w dystrybucji cyfrowej. Akcja potrwa do 19 maja, a w czasie jej trwania Golf Peaks dostępna 

będzie w promocji -30% od ceny bazowej 4.99 EUR. Golf Peaks to odprężająca gra logiczna, 

w której gracze zdobywają szczyty gór grając w golfa. Tytuł trafił do sprzedaży na konsolę 

Nintendo Switch w Europie, Australii i Ameryce Północnej 14 marca 2019r. i od tamtej pory 

zbiera same pozytywne recenzje, utrzymując ocenę na poziomie oscylującym w okolicach 8/10.   
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- Cieszymy się, że gra, którą wydaliśmy została zakwalifikowana do promocji cenowej 

organizowanej przez Nintendo. Pokazuje to, że Golf Peaks jest doceniane i dobrze oceniliśmy 

jego potencjał. Utwierdza nas w przekonaniu, że należy rozwijać program wydawania gier 

zewnętrznych deweloperów – komentuje Krzysztof Król, wiceprezes 7Levels. – Jest to pierwszy 

tego typu event, w którym bierzemy udział tym bardziej jesteśmy ciekawi rezultatu promocji.  

 

Przypominamy, że Golf Peaks to drugi projekt w programie wydawniczym gier na 

Nintendo Switch. Pierwszym tytułem jest Warplanes; WW2 Dogfight od studia Home Net 

Games. Zgodnie z przyjętą strategią, spółka koncentruje się na wykorzystaniu potencjału 

platformy Nintendo Switch, jednocześnie intensywnie pracując nad swoim autorskim 

projektem.  

 

- W najbliższym czasie chcemy skupić się na dokończeniu własnej gry – opowiada Paweł 

Biela, prezes 7Levels. – Wiemy, że zmierzamy w dobrym kierunku, gdyż podczas 

dotychczasowych spotkań biznesowych odbiór tytułu był wyjątkowo pozytywny, Gra podoba się 

zarówno pod względem wizualnym, jak i pomysłu na rozgrywkę – dodaje.   
 

O grze Golf Peaks:  
Strona internetowa http://www.7lvls.com/golfpeaks/   

Recenzje 

https://www.vooks.net/golf-peaks-switch-review/ 
http://www.planetswitch.de/test/306-kurztest-golf-peaks.html 
https://www.mygamer.com/golf-peaks-switch-review/?mode=list 
http://www.digitallydownloaded.net/2019/03/review-golf-peaks-nintendo-switch.html 

http://www.nintendolife.com/games/switch-eshop/golf_peaks  

Metacritic 

https://www.metacritic.com/game/switch/golf-peaks  

Trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=A-8XDuuGI2s 
https://www.ign.com/videos/2019/03/14/golf-peaks-nintendo-switch-launch-trailer 
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7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier 

platformowych. Krakowskie studio od 2014 roku opracowuje, testuje i dystrybuuje tytuły na różne platformy 

(praca na zlecenie dla innych producentów gier), obecnie szczególnie koncentrując się na w pełni autorskich 

produkcjach skierowanych do fanów platform Nintendo. Najnowszy tytuł 7LEVELS, „Castle of Heart”, jest 

platformową grą akcji. Tytuł zadebiutował w pierwszym kwartale 2018 roku jako ekskluzywna gra na hybrydową 
konsolę Nintendo Switch. 
 

Więcej informacji o 7Levels można znaleźć na:  
Strona internetowej spółki: http://www.7lvls.com/  
Facebooku: https://www.facebook.com/7lvls/  
Kanale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCjQiGakFXMyWNY22emDr7Mw?fbclid=IwAR3cAiHQu71lLigj-

ASh7k4sMHXms0p-KMrieNY5JCQ4xhBngXgTgbfnzNo 
 
Afterburn to małe łódzkie studio tworzące gry wideo. Ich pierwszym komercyjnym tytułem jest Golf Peaks, które 
ukazało się na iOS, Android, PC i Mac oraz przy współpracy z 7Levels także na konsolę Nintendo Switch oraz 

Androida. Często biorą udział w game jamach i tworzą niewielkie, interaktywne prototypy.  

 

Kontakt: Sylwia Borowska| + 48 791 910 702 


