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Wprowadzenie 

 

Euro Truck Simulator 2: Skandynawia to drugi dodatek do gry, w którym same założenia gry 
jak i cała kampania nie uległy zmianie. Twórcy tym razem poszerzyli obszar gry w kierunku 
północnym dodając nowe tereny oraz miasta, przy czym skupiono się przede wszystkim na 
Szwecji dodając aż dwanaście miast. Wraz z dodatkiem - objęto siecią dróg całe terytorium 
Danii. Dodano także południową Norwegię. 

W poradniku zastosowano następujące oznaczenia kolorystyczne: 

• kolorem niebieskim oznaczono marki ciągników siodłowych (np. Volvo, Scania) oraz 
nazwy firm transportowych; 

• kolorem zielonym oznaczono obiekty (np. agencje pracy, stacje paliw, parkingi, salony 
samochodowe itp.); 

• kolorem pomarańczowym oznaczono nazwy państw i miast. 

Poradnik powstał do gry w wersji 1.22.4s. 

Maciej "Psycho Mantis" Stępnikowski (www.gry-online.pl) 

Aktualizacja: Marcin "ViruS001" Skrętkowicz 
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