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7Levels ujawnia nową grę 

Jet Kave Adventure już niebawem zadebiutuje ekskluzywnie na Nintendo Switch 

  

JET KAVE ADVENTURE to tytuł najnowszej, oryginalnej produkcji autorstwa 

7LEVELS. Krakowski developer i wydawca gier dedykowanych na konsolę Nintendo 

Switch rozpoczął właśnie kampanię marketingową, której pierwszymi krokami są 

uruchomienie strony poświęconej tytułowi oraz udostępnienie teasera. Premiera gry 

przewidziana jest na Q3 bieżącego roku.  

 

 Jet Kave Adventure to gra platformowa 2,5D przeznaczona dla jednego gracza. Została 

stworzona specjalnie z myślą o konsoli Nintendo Switch wykorzystując jej ogromny potencjał. 

Produkcja wyróżnia się świetną oprawą graficzną oraz niespotykanym klimatem, łączącym 

epokę kamienia i science fiction.  Gracz wciela się w niej w postać Kave’a – wygnanego wodza 

plemienia, w którego ręce wpada jetpack.  Dzięki niemu staje się jedynym jaskiniowcem, który 

ma szansę wyjść cało ze starcia z wrogim Obcym i może uratować rodzinną wyspę 

udowodniając swoją wartość plemieniu. 

 

- Jesteśmy podekscytowani, że po wielu miesiącach intensywnej pracy możemy opowiedzieć 

światu o Jet Kave Adventure. Tworzymy tytuł najwyższej jakości, z wyjątkową fabułą i 

rozgrywką wykorzystującą najważniejsze funkcjonalności konsoli Nintendo Switch. Wierzymy, 

że bazując na naszych doświadczeniach i wyciągając wnioski z kilku potknięć sprawimy, że gra 

odniesie zasłużony sukces - kontynuuje Paweł Biela, prezes 7Levels.  

  

Gra zostanie wydana na zasadzie self-publishingu na terenie Europy, Ameryki oraz 

Australii i będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej w Nintendo eShop. Obecnie studio 

uruchomiło stronę internetowa poświęconą produkcji oraz przybliżyło klimat i rozgrywkę w 

krótkim filmowym teaserze. Więcej szczegółów, w tym pełny trailer, zostanie udostępnione 
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już 11 lipca. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera przewidziana jest na trzeci 

kwartał bieżącego roku. Dokładna jej data zostanie podana niebawem. 

  

Strona internetowa gry: www.7lvls.com/jetkave/  
 

 

7Levels 7LEVELS to krakowskie studio niezależne, które powstało w 2014 roku i którego celem jest 

tworzenie wysokiej jakości gier skierowanych przede wszystkim do fanów Nintendo. Poza pracą nad 

własnymi projektami, 7LEVELS współpracuje także z krajowymi i zagranicznymi developerami oferując 

im pomoc zarówno w trakcie procesu tworzenia gry, jak również podczas jej dystrybucji.  

 

Więcej informacji o 7Levels można znaleźć na:  

Strona internetowej spółki: http://www.7lvls.com/  

Facebooku: https://www.facebook.com/7lvls/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/7LEVELS 

 

 

Kontakt: Sylwia Borowska| + 48 791 910 702 


