KAPITOLA 2

FORTNITE: BATTLE ROYALE
PONÚKA NÁKUPY V HRE

Á

no, Fortnite: Battle Royale si môžete zadarmo stiahnuť, nainštalovať
a hrať. Máte však k dispozícii aj voliteľné nákupy v rámci hry a história preukázala, že sa medzi hráčmi tešia pomerne veľkej obľube.

Všetky nákupy začínajú na obrazovke Lobby. Prejdite na voľbu Store,
ktorú nájdete pri hornom okraji obrazovky.
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Na obrazovke Store nakúpite za skutočné peniaze hernú menu V-Bucks.
Čím väčší obnos hernej meny nakúpite naraz, tým väčšiu zľavu získate.
Nezabúdajte, že menšie obnosy hernej meny môžete získať splnením
úloh v rámci Daily, Weekly, Free Passu a Battle Passu.
Hneď ako zakúpite hernú menu V-Bucks, jej súčasný obnos sa zobrazí
v pravom hornom rohu obrazoviek Lobby, Battle Pass, Challenges, Locker, Item Shop a Store. Ide o virtuálnu menu (nakúpili ste ju za skutočné
peniaze), ktorú použijete na všetky nákupy v rámci hry. Všetky prípadné
nákupy v hre sú voliteľné a k hre Fortnite: Battle Royale ich nepotrebujete na žiadnej platforme.

Všetko, čo potrebujete vedieť o Battle Passoch
Pri každej novej sezóne Fortnite: Battle Royale sa sprístupnia nové Battle Passy. Tie sa delia na skupiny úloh rôznych úrovní. Vždy, keď úspešne
dokončíte skupinu úloh v rámci úrovne, odomknete predmety, ktorými
môžete upraviť svoju postavu. Za splnenie úloh niekedy môžete získať
aj ďalšie predmety, ako sú napríklad bonusové body skúseností (XP), XP
Multipliers a balíčky 100 V-Bucks.
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Počas hry získavate body skúseností (XP) splnením vybraných úloh, ako
je porazenie protivníka alebo splnenie špecifickej úlohy v rámci hry (napríklad zranenie určitým typom zbrane alebo otvorenie určitého počtu
truhlíc v rámci vybraného miesta na mape). So zvyšujúcimi sa skúsenosťami sa zvyšuje aj úroveň vašej postavy a pomerne často vám umožnia
dostať sa aj k vybraným Free Passom a úlohám v rámci Battle Passu.
Každý sa môže zadarmo zúčastniť plnenia úloh v rámci Free Passov (bez
toho, aby si musel zakúpiť Battle Pass), avšak predmety a odmeny, ktoré
možno takto odomknúť, nie sú ani zďaleka také zaujímavé ako tie, ktoré
hráči získajú pri dokončení úloh v rámci Battle Passu.
Počas každej sezóny môžete zakúpiť Battle Pass. Najlepšie je zakúpiť si
ho hneď na začiatku novej sezóny, môžete tak ale urobiť aj kedykoľvek
počas nej. Každý stojí 950 V-Bucks (na začiatku sezóny, potom jeho cena
v priebehu sezóny klesá). Nový Battle Pass si môžete zakúpiť každé asi
tri mesiace, keď začína nová sezóna, pričom platnosť starého vyprší.

Battle Pass si zakúpite (po tom, čo ste najskôr získali hernú menu V-Bucks)
tak, že z obrazovky Lobby prejdete na obrazovku Battle Pass. V ľavom dolnom rohu obrazovky uvidíte tlačidlo Purchase. Jeho aktiváciou (pomocou
klávesnice a myši alebo diaľkového ovládača) urobíte vlastný nákup.
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Ak sa rozhodnete zakúpiť si Battle Pass, máte dve možnosti. Môžete si kúpiť iba Battle Pass alebo si kúpite Battle Pass s odomknutými
25 úrovňami (čo znamená, že automaticky a okamžite získate odmeny
súvisiace s týmito 25 úrovňami bez toho, aby ste museli splniť úlohy im
zodpovedajúce).

Len čo potvrdíte svoj nákup, aktuálny Battle Pass sa okamžite aktivuje.
(Budete kupovať Battle Pass pre sezónu 5 alebo neskôr.) Ak ste zvolili
variant s odomknutými 25 úrovňami, sprístupnia sa vám odmeny. Jednotlivé predmety nájdete na obrazovke Locker a k vášmu účtu sa načítajú bonusové body skúsenosti (XP), XP Multipliers alebo V-Buck.
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