SEAT zaprasza na jazdę Leonem X-Perience w wirtualnej rzeczywistości!
03-07-2015
SEAT pokazuje, że jazda nowym Leonem X-Perience jest na wyciągnięcie ręki – i to całkiem dosłownie. Już od najbliższego
weekendu hiszpańska marka zaprasza do sklepów Go Sport w wybranych galeriach handlowych w całej Polsce na niezwykłe
wrażenia w technologii Oculus – rzeczywistości wirtualnej 360.
Leon X-Perience to auto, które zwiedziło już najodleglejsze i najbardziej egzotyczne tereny naszego globu. Na piaskach
pustyni czy w odległej Nowej Zelandii – wszędzie tam Leon X-Perience udowadniał, że nie ma sobie równych. Teraz SEAT
pokaże jego możliwości także w świecie wirtualnym.

Dzięki wykorzystaniu technologii Oculus 360 każdy będzie mógł poznać
niesamowite możliwości tego samochodu. Kierowcy szukający wrażeń po raz
pierwszy w Polsce będą mogli odkryć próbkę możliwości uterenowionego Leona w
wirtualnym świecie Oculusa.

Pełne możliwości SEAT-a Leona X-Perience zrobią wrażenie na każdym – jego dynamiczny design
w połączeniu ze zdolnościami terenowymi i podniesionym o 15 mm zawieszeniem, zamieniają każdą trasę w
niekończącą się przygodę. To coś, czego każdy kierowca szuka w ekscytującej odsłonie motoryzacji.

Możliwość wirtualnej „przejażdżki” Leonem X-Perience została przygotowana tylko dla polskich kierowców.
By z niej skorzystać, SEAT zaprasza wszystkich miłośników motoryzacji przez każdy weekend lipca aż do 2
sierpnia do sklepów Go Sport zlokalizowanych w różnych galeriach handlowych.
-

Warszawa CH Promenada, Poznań Malta 4-5.07
Kraków Bonarka 4-5.07
Łódź Manufaktura, Katowice 3 Stawy, Rzeszów Graffica 11-12.07
Bydgoszcz Rondo, Gdańsk CH Osowa, Wrocław Korona 18-19.07
Gliwice CH Forum 25-26.07
Toruń Plaza 25-26.07
Focus Mall Zielona Góra 25-26.07
Białystok Alfa 1-2.08
Czechowice-Dziedzice Stara Kablownia 1-2.08
Solaris Center Opole 1-2.08
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Spotkanie z Leonem X-Perience to nie tylko okazja do poznania jego
terenowych możliwości w codziennym życiu, ale także doświadczenie nowej
technologii Oculusa 360 na własnej skórze. Obraz i odczucia, jakie gwarantuje to
urządzenie, zapiera dech w piersiach i na zawsze zmienia postrzeganie wirtualnego
świata. Zarówno Leon X-Perience, jak i Oculus, to nowa droga bez ograniczeń.

Przyjdź i sprawdź Leona X-Perience w technologii Oculus. Na miejscu do wygrania voucher na kartonowy Oculus Rift.
Zapraszamy!
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