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③ Nhấn vào tên một trong số hai bộ game rồi nhấn tiếp vào Get ở cạnh phải màn hình, có số tiền bị gạch ngang và chữ FREE ngay phía trên. The latest game of the trio, Batman: Arkham Knight, came out in 2015, and despite being over four years old, the game is still a lot of fun to play on all supported platforms viz. Needless to say, the Epic Games
Store offer is amazing, and despite apprehensions towards the Epic Games ecosystem, creating an Epic Games account just to get these games for free is a no-brainer. Batman Day is upon us, and if you are a fan of the caped crusader's lore, there is some sweet news for you. Bối cảnh trong ba tựa game này là thành phố Gotham, với môi trường thực tế
trong khi chỉ có các vật tương tác được làm bảnh các mảnh Lego. And the same can be said for the remaining two – Batman: Arkham City and Batman: Arkham Asylum. ④ Ở màn hình Checkout, bạn kiểm ra lại đơn hàng ở mục Order Summary chọn Place Order. Tiếc là bộ sưu tầm này không kèm theo Batman: Arkham Origins, phần chơi tiền truyện của
cả ba tựa game nói trên. Yes, that is Epic Games giving away three fan-favourite games from the Batman Arkham series and is also throwing in the Lego Batman trilogy in the freebie package.Starting with the games, the three Batman Arkham series titles were collectively available at $22.99 (roughly Rs. 1,700) until recently on the Epic Games Store,
but ahead of the Batman Day celebrations on September 21, they are now being offered for free. Đồng thời, phần lồng tiếng, nhân vật, thiết kế thế giới game cũng như đồ họa và hệ thống gameplay đều ấn tượng, trung thành với truyện tranh gốc từ DC Comics. Tuần này Epic Games Store lại chơi lớn, tặng miễn phí hai bộ sưu tầm game về Batman gồm
6 tựa game trong vòng một tuần từ 19/9/2019 đến gần cuối ngày 26/9/2019. The Lego Batman Trilogy Pack was earlier priced at $22.99 (roughly Rs. 1,700). Batman: Arkham Collection gồm ba tựa game “đỉnh” Batman: Arkham Asylum GOTY Edition, Batman: Arkham City GOTY Edition và Batman: Arkham Knight. For a limited time, you can get the
Batman Arkham Collection, which includes the Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, and Batman: Arkham Knight, from Epic Games Store without paying a dime. Nếu bạn nhận thông báo Thank you for buying là xong! Đừng quên lặp lại bước ③ và ④ cho bộ game còn lại. Hướng dẫn cách nhận game: ① Đầu tiên bạn phải đăng ký tài khoản
Epic Games (miễn phí) nếu chưa có và xác nhận lại việc đăng ký bằng email. ② Truy cập vào trang tặng Batman Arkham: Collection và Lego Batman Trilogy trên Epic Games Store và đăng nhập với tài khoản Epic Games ở bước ①. Bộ ba game này mang đến trải nghiệm mang nhiều màu sắc những mảnh ghép Lego trong tạo hình lẫn trải nghiệm game,
từ các mẫu xe, nhân vật cho tới cảnh trong game đều lấy trực tiếp trong truyện tranh hoặc phim. Epic Games Store is giving away three critically-acclaimed games from the Batman Arkham series for free. Đây là một bộ sưu tầm game khá toàn diện về chất lượng và giá trị, đặc biệt là hai phần chơi đầu tiên là bản Game of the Year bao gồm toàn bộ các
DLC từng phát hành. Sau khi hoàn thành là bạn đã sở hữu Batman Arkham: Collection và Lego Batman Trilogy gồm 6 game Batman trên Epic Games Store! Để chơi game, bạn cần phải cài đặt Epic Games Launcher và tiến hành cài đặt game từ ứng dụng này tương tự như nền tảng Steam. Nếu bạn từng đăng ký tài khoản Epic Games để chơi game
Fortnite thì có thể bỏ qua bước này và sử dụng tài khoản nói trên. Giá đồng tham khảo trên Steam thì tương ứng lần lượt 564K cho Batman: Arkham Collection và 390K cho Lego Batman Trilogy. Tags: Epic Games StoreFeaturedTải game miễn phíTải ngay kẻo lỡ Thanks to the offer, Lego Batman: The Video Game, Lego Batman 2: DC Super Heroes,
and Lego Batman 3: Beyond Gotham are now available for free. Tổng giá trị cả hai bộ hơn 119USD, mỗi bộ 59,97USD. Nếu quan tâm, bạn hãy nhanh chóng làm theo hướng dẫn bốn bước của Trải Nghiệm Số để sở hữu cả sáu game Batman vĩnh viễn trên nền tảng Epic Games Store. PC, Xbox One, and PlayStation 4.The Lego Batman trilogy is also free
to download until September 26If you are a fan of the DC character, and also happen to love games with a good narrative, visuals, combat experience, and rich world-building with some familiar comic book characters, the game is simply one of the best out there. Người chơi điều khiển một trong các nhân vật trong truyện tranh và phim mang chủ đề
Batman ở góc nhìn thứ ba, chiến đấu với kẻ thù, giải những câu đố và thu thập các mảnh Lego. Lối chơi của ba tựa game này vẫn tương tự như các game Lego trước đây. All you have to do is create an Epic Games account to get these games at zero cost until September 26.In addition to the Batman Arkham Collection, Epic Games Store is also giving
away three games from the Lego Batman series. Đây là ba phần chơi chính trong series Batman Arkham nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và người chơi nhờ vào cốt truyện và câu chuyện kể ấn tượng. Lego Batman Trilogy là bộ sưu tầm gồm ba game Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes và Lego Batman 3:
Beyond Gotham.
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