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ΠΛΉΡΗΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΈΓΧΟΥ
Βασικά ΚΟΥΜΠΙΑ ελέγχου
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Επιπλέον ΤΡΟΠΟΙ ελέγχου
Έλεγχος χάρτη
Όταν εμφανίζεται ο χάρτης στην οθόνη αφής, σύρετε για να πραγματοποιήσετε μετακύλιση στο χάρτη και να
αναζητήσετε μέρη όπου θέλετε να μεταβείτε.

ΤΡΟΠΟΙ ελέγχου στην πίσω επιφάνεια αφής
Η Πίσω επιφάνεια αφής σάς παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξετε το Μουσικό κομμάτι EA ή να αλλάξετε την τρέχουσα
πορεία στην οθόνη Χάρτης, εάν ο χάρτης είναι ανοιχτός. Αρκεί ένα μικρό τίναγμα δεξιά ή αριστερά, για να εκτελέσετε
μια από τις δύο ενέργειες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιζήτητος καταζητούμενος

Στο Αστυνομικό Τμήμα του Fairhaven υπάρχει μια λίστα με τους οδηγούς παράνομων αγώνων στους δρόμους
του Fairhaven, μερικοί από τους οποίους είναι γνωστοί μόνο με τα ψευδώνυμά τους. Οι 10 κορυφαίοι αυτής της
«εκλεκτής» ομάδας είναι οι Περιζήτητοι καταζητούμενοι του αστυνομικού Τμήματος του Fairhaven (FPD). Για να
έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και να νικήσετε αυτούς τους οδηγούς παράνομων αγώνων, θα πρέπει να κερδίσετε
αρκετούς Βαθμούς ταχύτητας λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες και εξερευνώντας την πόλη.
Κατατροπώστε έναν από τους Περιζήτητους καταζητούμενους οδηγούς παράνομων αγώνων, ώστε να τους κάνετε να
φάνε τη σκόνη σας και να διεκδικήσετε το αυτοκίνητό τους. Γιατί να φάνε τη σκόνη σας; Επειδή τα αυτοκίνητα που
οδηγούν δεν θα εμφανιστούν στους δρόμους, εάν δεν δώσετε μάχη «ρόδα με ρόδα» και δεν τους νικήσετε.

FREEDRIVE (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΔΗΓΗΣΗ)
Η Ελεύθερη οδήγηση είναι ο δρόμος προς την ελευθερία. Είναι η ευκαιρία σας να ξεκινήσετε μια καταδίωξη με το
FPD, να βγάλετε το άχτι σας στις Γιγαντοαφίσες ή απλώς να εξερευνήσετε το Fairhaven.

TAKEDOWN (ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΙΣ)
Αν νιώθετε ότι έχετε όρεξη για λίγο ξυλίκι, μπορείτε να εξουδετερώνετε άλλους οδηγούς παράνομων αγώνων
και αστυνομικούς. Όταν εξουδετερώνετε οδηγούς παράνομων αγώνων κερδίζετε Βαθμούς ταχύτητας, ενώ και οι
οδηγοί επιβραδύνονται. Η εξουδετέρωση των αστυνομικών είναι ένας τρόπος να ξεφύγετε, αλλά όταν καταστρέφετε
αστυνομικές μονάδες αυξάνεται το δικό σας επίπεδο ΕΝΤΑΣΗ.

BUSTING (ΣΥΛΛΗΨΗ)
Αν σας παγιδεύσει η αστυνομία, θα πρέπει να διαφύγετε προτού γεμίσει εντελώς η γραμμή Σύλληψη. Αν σας
συλλάβουν, θα επιστρέψετε στο Σημείο Jack που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα και θα χάσετε όσους Βαθμούς
ταχύτητας κερδίσατε κατά την Καταδίωξη.

EVADED (ΑΠΟΦΥΓΗ)
Για να αποφύγετε την αστυνομία, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να χάσετε την οπτική επαφή με τις μονάδες
καταδίωξης. Να οδηγείτε γρήγορα, να στρίβετε με χειρόφρενο, να κάνετε άλματα μέσα από γιγαντοαφίσες, να
χρησιμοποιείτε τις διαφορές ύψους και αναζητάτε σύντομες διαδρομές για να ξεφύγετε.
Ο κύκλος πάνω στο μίνι χάρτη σας υποδεικνύει το σημείο όπου σας αναζητά η αστυνομία. Βγείτε από αυτή τη ζώνη
για να ξεφύγετε από την αστυνομία και να ξαναβρείτε την Ηρεμία σας.
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COOLDOWN (ΗΡΕΜΙΑ)
Από τη στιγμή που θα αποφύγετε την αστυνομία και χάσετε οπτική επαφή, μεταβαίνετε στην κατάσταση Ηρεμία.
Αυτή είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία η αστυνομία ψάχνει τους φυγάδες που διέφυγαν από την καταδίωξη.
Αν μια μονάδα της αστυνομίας σάς εντοπίσει κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, θα ξεκινήσει πάλι η
καταδίωξη. Προσέξτε μην σας πάρουν είδηση μέχρι να τελειώσει η περίοδος Ηρεμία, έτσι ώστε να διαφύγετε.

ESCAPE (ΔΙΑΦΥΓΗ)
Αν αποφύγετε την αστυνομία, θα έχετε μια πιθανότητα να διαφύγετε. Κάψτε όλο το Νίτρο, ή βρείτε ένα μέρος για
να παρκάρετε και να κρυφτείτε. Όποια τακτική κι αν διαλέξετε, θα πρέπει να παραμείνετε απαρατήρητοι μέχρι να
ματαιωθεί η καταδίωξη και πραγματοποιήσετε την απόδρασή σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
AMBUSH (ΕΝΕΔΡΑ)

Είστε περικυκλωμένοι από άνδρες του FPD και πρέπει να προσπαθήσετε να διαφύγετε το γρηγορότερο δυνατόν.

CIRCUIT RACE (ΑΓΩΝΑΣ ΣΙΡΚΟΥΙ)

Τρέξτε σε πολλούς γύρους γύρω από σημαντικές τοποθεσίες της πόλης.

SPRINT RACE (ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ)

Λάβετε μέρος σε έναν αγώνα από τοποθεσία σε τοποθεσία, προς μία κατεύθυνση και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ταχύτητα. Ακολουθήστε τα σημεία ελέγχου για να φτάσετε στο τέρμα.

SPEED RUN (ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)

Διατηρήστε την υψηλότερη δυνατή μέση ταχύτητα σε μια διαδρομή από σημείο σε σημείο.

AUTOLOG
Autolog 2.0

Η αγωνιστική καρδιά του Most Wanted «χτυπά» χάρη στο Autolog 2.0, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα να
μένετε ενήμεροι για την πρόοδό σας και τις βαθμολογίες των φίλων σας στο Most Wanted.
Πραγματοποιώντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, το Autolog 2.0 θα σας ενημερώνει πότε κάποιος φίλος σας
σάς ξεπέρασε στη βαθμολογία και αν υπάρχει κάποιος αγώνας που πρέπει να ολοκληρωθεί, ενώ θα συγκρίνει την
απόδοσή σας με την απόδοση άλλων παικτών που αγωνίζονται στους δρόμους.
Αν χρειάζεστε πληροφορίες, και μάλιστα γρήγορα, το Autolog 2.0 θα σας ενημερώνει «στο φτερό».
Εξερευνήστε, ανακαλύψτε, αγωνιστείτε.

AUTOLOG RECOMMENDS
(ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ AUTOLOG)

Οι Συστάσεις Autolog είναι ένας οδηγός γρήγορης προβολής για τους αγώνες που είναι διαθέσιμοι για εσάς.
Μόλις ξεκλειδώσετε έναν αγώνα, οι Συστάσεις Autolog εμφανίζουν τη βαθμολογία σας, αλλά και τη βαθμολογία
των φίλων σας. Θέλετε να δείτε αν ένας φίλος προηγείται ή εάν τρώει τη σκόνη σας; Εδώ θα βρείτε τα πάντα. Δεν
έχετε ξεκλειδώσει ακόμα ούτε έναν αγώνα; Τότε μπορείτε να δείτε το χρόνο που έχουν σημειώσει οι φίλοι σας και να
ετοιμαστείτε να τους εξουδετερώσετε.

SpeedWall

Τα SpeedWalls δείχνουν ποιοι είναι οι ταχύτεροι στη λίστα των Περιζήτητων καταζητούμενων. Ποιος έκανε το
μεγαλύτερο άλμα; Ποιος έχει την υψηλότερη ταχύτητα μέσα από κάθε Κάμερα καταγραφής ταχύτητας; Ποιος
κυριαρχεί σε έναν αγώνα; Το δικό σας SpeedWall έχει τα πάντα.

SPEED POINTS (ΒΑΘΜΟΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)

Για να ανελιχθείτε στην κατάταξη της λίστας Περιζήτητοι καταζητούμενοι, χρειάζεστε Βαθμούς ταχύτητας. Θα πρέπει
να έχετε καλή απόδοση στους αγώνες, να ανεβείτε κατάταξη μέσω Διαδικτύου ή να ξεπεράσετε τους χρόνους των
φίλων σας, καθώς όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε τους βαθμούς που χρειάζεστε για να κατακτήσετε
την πρώτη θέση. Κάντε άλματα μέσα από Γιγαντοαφίσες, καταχωριστείτε ως ο πιο γρήγορος οδηγός που πέρασε
μπροστά από την Κάμερα καταγραφής ταχύτητας, εξουδετερώστε αστυνομικούς, στρίβετε με πλαγιολίσθηση στις
γωνίες και αυξήστε τη συνολική βαθμολογία.

EASYDRIVE (ΕΥΚΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ)
Το Fairhaven είναι μεγάλη πόλη, και έχετε πολλά να δείτε και να κάνετε. Για άμεση πρόσβαση εν κινήσει,
ενεργοποιήστε το EasyDrive. Δεν χρειάζεται να διακόψετε τη δράση, ούτε να κοιτάξετε χάρτες ή να περιμένετε ή να
λύσετε προβλήματα. Το EasyDrive σχεδιάστηκε για να πηγαίνετε όπου θέλετε, ενώ οδηγείτε.
Επιλέξτε κάποιον από τους αγώνες κάθε αυτοκινήτου για να οδηγηθείτε σε αυτόν μέσω του μίνι χάρτη σας, ή
επιλέξτε να κάνετε άλμα κατευθείαν εκεί και να μπείτε αμέσως στη δράση. Επίσης, το EasyDrive «θυμάται» τον
τελευταίο αγώνα σας και σας δίνει την επιλογή να τον επαναλάβετε οποιαδήποτε στιγμή.
Θέλετε να γνωρίζετε την πρόκληση που σας περιμένει; Το EasyDrive αξιολογεί το βαθμό δυσκολίας όλων των αγώνων
και σας ενημερώνει για το βραβείο που θα κερδίσετε εάν ολοκληρώσετε τον εκάστοτε αγώνα.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Επιπλέον, σας παρέχει άμεση πρόσβαση στους αγώνες σας που περιλαμβάνονται στις
Συστάσεις Autolog. Σας επιτρέπει να επιλέξετε το Παιχνίδι για πολλούς παίκτες και να μεταβείτε κατευθείαν στον
κόσμο συναρπαστικής δράσης του Most Wanted μέσω Διαδικτύου. Θα έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες για τη λίστα Περιζήτητοι καταζητούμενοι και να βλέπετε την πρόοδο στην κατάταξη
Περιζήτητοι καταζητούμενοι. Επίσης, αποκτάτε γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα οχήματα που έχετε ανακαλύψει.
Επιλέξτε απλώς αυτό που θέλετε και καθίστε κατευθείαν στη θέση του οδηγού.
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να γίνετε Περιζήτητος καταζητούμενος, όποτε και όπου θέλετε, κατευθείαν με το
πάτημα ενός κουμπιού… αυτό είναι το EasyDrive.

MULTIPLAYER
(ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ)

Το Παιχνίδι για πολλούς παίκτες σας δίνει τη δυνατότητα να παίζετε με τους Φίλους σας μέσω Διαδικτύου, να παίζετε
με άλλους παίκτες σε Δημόσια παιχνίδια μέσω Διαδικτύου ή να δημιουργείτε Παιχνίδια φίλων όπου μπορείτε να
παρουσιάζετε τα δικά σας Προσαρμοσμένα SpeedLists (Λίστες ταχύτητας).
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ΧΑΡΤΗΣ
Αυτός ο οδηγός δεν εμφανίζει μόνο τους δρόμους του Fairhaven. Βρείτε μια Γιγαντοαφίσα, ανακαλύψτε ένα
Φανοποιείο ή καταστρέψτε μια Πύλη ασφαλείας, και όλα αυτά θα εμφανιστούν στο χάρτη σας.
Όσο περισσότερα μέρη εξερευνάτε, τόσο περισσότερα πράγματα θα ανακαλύπτετε, ενώ ό,τι βρίσκετε θα εμφανίζεται
εδώ μαζί με την αντίστοιχη πρόκληση SpeedWall.
Επίσης, ο χάρτης σας θα εμφανίζει όλους τους αγώνες στους οποίους μπορείτε να αγωνιστείτε, ενώ κάθε αυτοκίνητο
που ανακαλύπτετε θα προσφέρει νέες ευκαιρίες. Απλώς, επιλέξτε έναν αγώνα και λάβετε αμέσως μέρος ή εμφανίστε
τη διαδρομή για να φτάσετε ώς εκεί.

Σύμβολα χάρτη

Θέλετε να εντοπίσετε την πλησιέστερη Κάμερα καταγραφής ταχύτητας; Αναρωτιέστε πού βρίσκεται η πλησιέστερη
Γιγαντοαφίσα; Τότε, επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εμφανίζεται στο χάρτη.

Μίνι χάρτης

Οι ενδείξεις επί της οθόνης (HUD) περιλαμβάνουν έναν μίνι χάρτη που βασίζεται σε GPS και μπορεί να εμφανίζει
όλες τις γνωστές διαδρομές αγώνων που χρησιμοποιούνται στο Fairhaven. Ο μίνι χάρτης προβάλλει την τρέχουσα
διαδρομή σας, τα περιπολικά που εκτελούν καταδίωξη, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε τη διαφυγή σας.
Αυτό το τροποποιημένο αστυνομικό κιτ θα εμφανίζει επίσης την ακτίνα του πεδίου από την οποία πρέπει να
διαφύγετε, προκειμένου να αποφύγετε την αστυνομία και να ξαναβρείτε την Ηρεμία σας.

FPD
Η νέμεση των οδηγών παράνομων αγώνων του Fairhaven είναι το Αστυνομικό Τμήμα του Fairhaven, το οποίο έχει
στο «οπλοστάσιό» του διαφόρων ειδών οχήματα και τακτικές, ειδικά σχεδιασμένα για να σας εξουδετερώσουν και
να βάλουν τέλος στον αγώνα σας. Δεν θα μπορέσετε να «φτιάξετε όνομα» χωρίς να έρθετε αντιμέτωποι με τους
αστυνομικούς και, όταν συμβεί αυτό, θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να σας σταματήσουν.

ΗΕΑΤ

HEAT λέγεται το σύστημα που χρησιμοποιεί το FPD για να δίνει την ανάλογη προτεραιότητα στις καταδιώξεις που
πραγματοποιούνται στο Fairhaven. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο HEAT, τόσο περισσότερες αστυνομικές μονάδες
και τακτικές χρησιμοποιούνται, για να ολοκληρωθεί η καταδίωξη με επιτυχία.
Η εξουδετέρωση οχημάτων, η υπερβολική ταχύτητα και η παραμονή σε μια καταδίωξη αυξάνουν τα επίπεδα HEAT
και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη διαφυγή σας. Εάν μείνετε απαρατήρητοι, θα μειωθεί το επίπεδο HEAT.

Αναφορά

Περιπολικά

Ο τύπος Crown Victoria χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις σε όλη την Αμερική. Αυτά τα Περιπολικά,
που συνδυάζουν την ταχύτητα, την αντοχή και την αξιοπιστία, είναι η εμπροσθοφυλακή στη μάχη κατά των οδηγών
παράνομων αγώνων. Οι αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες έχουν τα αναγνωριστικά κλήσης Lemur, Charlie και
Echo.

Αυτοκίνητα καταδίωξης

Τα Αυτοκίνητα καταδίωξης είναι αναβαθμισμένα Περιπολικά που έχουν τροποποιηθεί ειδικά για να εκτελούν
καταδιώξεις. Πιο ανθεκτικές, πιο γρήγορες και με άριστους οδηγούς στο τιμόνι, αυτές οι μονάδες θα κληθούν σε
περίπτωση που οι συνάδελφοι σε Περιπολικά έχουν πρόβλημα. Εσείς είστε αυτό το πρόβλημα.

Μονάδες επέμβασης

Οι Μονάδες επέμβασης είναι οι πιο γρήγορες μονάδες στο γκαράζ του FPD. Οι ελαφριές, ευέλικτες και γρήγορες
Chevrolet Corvette είναι επανδρωμένες με ικανότατους οδηγούς. Είναι σχεδόν αδύνατον να διαφύγει κάποιος από
τις Μονάδες επέμβασης μόνο με όπλο του την υψηλή ταχύτητα. Όλες οι Μονάδες επέμβασης έχουν αναγνωριστικό
κλήσης το «Indigo».

Ρινόκεροι

Είναι το βαρύ πυροβολικό του FPD: αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα Ford Interceptor SUV έχουν αναλάβει την αποστολή
να εξολοθρεύουν τους οδηγούς παράνομων αγώνων, όταν δεν σταματούν στο σήμα των Περιπολικών. Οι αστυνομικοί
των Ρινόκερων χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό κλήσης «Romeo».

Τακτικές μονάδες

Αυτά τα μεγάλα θωρακισμένα αστυνομικά οχήματα αντίδρασης είναι κινητά οδοφράγματα, τα οποία είναι αδύνατον
να εξουδετερωθούν. Όταν μια καταδίωξη παίρνει πολύ χρόνο, η αστυνομία κινητοποιεί αυτές τις μονάδες για να
σχηματίσει οδοφράγματα, να κλείσει τις παράπλευρες οδούς και για να μειώσει τις δυνατότητες διαφυγής.

Οδοφράγματα

Τα αστυνομικά οδοφράγματα, που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των υπόπτων, αποφεύγονται ή
εξουδετερώνονται εύκολα. Προσπαθήστε να μην χτυπάτε τα αυτοκίνητα κοντά στο μπλοκ κινητήρα, καθώς εκεί είναι
πιο ανθεκτικά, να έχετε το νου σας για λωρίδες με καρφιά και, αν δείτε ένα τακτικό οδόφραγμα, να το αποφύγετε
καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να το εξουδετερώσετε.

Λωρίδα με καρφιά

Είναι μια καλυμμένη με πλαστικό αλυσίδα με καρφιά, η οποία χρησιμοποιείται για την καταστροφή των ελαστικών,
ώστε να επιβραδύνονται τα οχήματα και να δυσχεραίνεται ο έλεγχός τους. Είτε τοποθετούνται με το χέρι κατά μήκος
των οδοφραγμάτων είτε τις ρίχνουν από τα αστυνομικά οχήματα αναχαίτισης, οι λωρίδες με καρφιά έχουν βάλει
τέλος στην καριέρα πολλών οδηγών παράνομων αγώνων.

Η Αναφορά έχει συντονιστικό ρόλο για το FPD. Η ομάδα αναφοράς της αστυνομίας δίνει στις κινητές μονάδες του
FPD εντολές, πληροφορίες και οδηγίες.
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Κωδικοί αστυνομικού ασυρμάτου
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-10
10-30
10-31
10-32
10-34
10-36
10-40
10-41
10-42
10-43
10-44
11-50
11-51
11-52
11-53
11-54
11-55
11-56
11-57
11-58
11-59
11-23

Ανταπόκριση
Ακύρωση ανταπόκρισης
Άφιξη στο σημείο
Μήνυμα ελήφθη, έγινε κατανοητό, επιβεβαιώθηκε
Επανάληψη
Αναμονή
Επιστροφή/επιστροφή στο σταθμό
Απαιτούνται ενισχύσεις
Υποστήριξη από Μονάδα περιπολίας
Υποστήριξη από Μονάδα SUV/Ρινόκερων
Υποστήριξη από Μονάδα επέμβασης
Απαιτείται υποστήριξη από τακτική μονάδα
Ύποπτο όχημα
Όχημα που αναπτύσσει ταχύτητα
Απερίσκεπτος οδηγός
Καταζητούμενο όχημα
Οχήματα σε αγώνες
Ατύχημα
Σύγκρουση και εγκατάλειψη
Τροχαίο ατύχημα
Ατύχημα με ρυμούλκα τρακτέρ
Φορτίο στο οδόστρωμα
Οδικός κίνδυνος
Απαιτείται φορτηγό ρυμούλκησης
Απαιτείται μεταφορά
Ατύχημα – δεν υπάρχουν λεπτομέρειες
Σημαντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Όχημα εκτός λειτουργίας

MDC

Ο Κινητός υπολογιστής δεδομένων (Mobile Data Computer – MDC) είναι ο οδηγός του FPD για τις τοποθεσίες,
τις περιγραφές υπόπτων και τις θέσεις των μονάδων υποστήριξης. Κάθε αστυνομική μονάδα διαθέτει μια τέτοια
συσκευή για να συντονίζει τις καταδιώξεις και τις αναζητήσεις για Ηρεμία.
Οι οδηγοί παράνομων αγώνων στο Fairhaven διαθέτουν «σπασμένες» εκδόσεις αυτού του εξοπλισμού υποστήριξης
της αστυνομίας, ώστε να περιπλανώνται στην πόλη και να αποφεύγουν την αστυνομία.

Charlie-Indigo

Το πολιτικό αυτοκίνητο στην αργκό της αστυνομίας.

7

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Από Γιγαντοαφίσες έως Σημεία Jack και από Κάμερες καταγραφής ταχύτητας έως Φανοποιεία – εδώ θα βρείτε και
του πουλιού το γάλα.

Γιγαντοαφίσες

Αυτές οι Γιγαντοαφίσες υπάρχουν σε όλη την πόλη και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε και να ορίσετε την
απόστασή σας. Για να ολοκληρώσετε ένα άλμα και να καταγράψετε βαθμολογία, θα πρέπει να κάνετε κομμάτια μια
Γιγαντοαφίσα και να προσγειωθείτε χωρίς να τσακιστείτε.
Με κάθε άλμα που ολοκληρώνετε θα κερδίζετε Βαθμούς ταχύτητας. Αν ένας από τους Περιζήτητους
καταζητούμενους φίλους σας έχει ορίσει απόσταση από τη Γιγαντοαφίσα, θα δείτε την απόστασή του να εμφανίζεται
σε σύγκριση με τη δική σας.
Η φωτογραφία του οδηγού που θα κάνει το μεγαλύτερο άλμα θα αναρτηθεί στην αντίστοιχη Γιγαντοαφίσα.

Σημεία Jack

Οι οδηγοί παράνομων αγώνων στο Fairhaven έχουν επισημάνει Σημεία Jack σε όλη την πόλη. Βρείτε τα Σημεία
Jack για να καθίσετε στο τιμόνι μερικών αυτοκινήτων, από τα καλύτερα δείγματα μηχανολογικής σχεδίασης που
δημιουργήθηκαν ποτέ, πραγματικά στολίδια των δρόμων. Καθώς κάθε όχημα έχει το δικό του σετ πέντε αγώνων, θα
πρέπει να ανακαλύψετε και να οδηγήσετε όλα αυτά τα αυτοκίνητα προτού ισχυριστείτε πραγματικά ότι έχετε γίνει
κυρίαρχοι των δρόμων του Fairhaven.
Μόλις βρείτε ένα Σημείο Jack, μπορείτε να μπείτε στα αυτοκίνητα μέσω του EasyDrive.
Κολλήσατε σε μια καταδίωξη; Αλλάξτε αυτοκίνητο σε ένα Σημείο Jack χωρίς να σας δουν, για να μπορέσετε να
ξεφύγετε. Αυτή η τακτική, όμως, δεν πιάνει στην Ενέδρα. Στους αγώνες Ενέδρας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις
ικανότητές σας και την εξυπνάδα σας για να ξεφύγετε.

Αλλαγή αυτοκινήτων

Μπορείτε να αλλάξετε αυτοκίνητο οδηγώντας σε ένα Σημείο Jack ή πηδώντας μέσα του μέσω του EasyDrive.

Κάμερες καταγραφής ταχύτητας

Κάθε Κάμερα καταγραφής ταχύτητας έχει το δικό της SpeedWall, για να προβάλλει τους οδηγούς που πέρασαν πιο
γρήγορα από τις παγίδες ταχύτητας.

Πύλες ασφαλείας

Οι Πύλες ασφαλείας, οι οποίες κρύβουν τις οδούς διαφυγής και τα Σημεία Jack, υπάρχουν για να περνάτε από μέσα
τους και να κερδίζετε Βαθμούς ταχύτητας.

Φανοποιείο

Υπάρχουν Φανοποιεία σε όλο το Fairhaven, που απλά περιμένουν να επισκευάσουν ή να περάσουν ένα νέο στρώμα
βαφής στο όχημα που οδηγείτε. Εάν περάσετε από ένα Φανοποιείο θα αλλάξει το χρώμα του οχήματός σας και, εάν
είναι κατεστραμμένο, θα επισκευαστεί αμέσως. Εάν διαλύσετε το όχημά σας στην Ελεύθερη οδήγηση, θα πρέπει να
ξεκινήσετε από την αρχή στο πλησιέστερο Φανοποιείο.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι τροποποιήσεις («mods») είναι οι αναβαθμίσεις για τα οχήματά σας. Μπορείτε να τις κερδίσετε τερματίζοντας στην
1η ή στη 2η θέση των αγώνων. Μόλις κερδίσετε μια τροποποίηση, μπορείτε να την εφαρμόσετε στο όχημά σας μέσω
της επιλογής τροποποίησης που υπάρχει στο EasyDrive.
Οι διαθέσιμες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις κινητήρα, ελαστικά για πρόσφυση, πνευματικά
συστήματα, ακόμα και βελτιώσεις για την αντοχή του αμαξώματος του αυτοκινήτου σας. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί
για να σας βοηθήσουν να φτάσετε στην κορυφαία θέση στη λίστα Περιζήτητοι καταζητούμενοι.
Θέλετε να ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της τροποποίησης; Η οθόνη που υπάρχει εδώ θα προβάλλει τα
στατιστικά στοιχεία του τρέχοντος αυτοκινήτου σας με ή χωρίς τις τροποποιήσεις, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το
πακέτο που σας ταιριάζει.

Επαγγελματικές τροποποιήσεις

Αυτές οι ειδικές Επαγγελματικές τροποποιήσεις είναι διαθέσιμες μόνο για τους πιο αφοσιωμένους οδηγούς
παράνομων αγώνων, καθώς είναι οι απόλυτες αναβαθμίσεις που είναι διαθέσιμες για την αγωνιστική κοινότητα
του Fairhaven. Κυριαρχήστε στους δρόμους, συντρίψτε τους χρόνους και διεκδικήστε τις τροποποιήσεις που
προορίζονται για Περιζήτητους καταζητούμενους.
Στο Παιχνίδι για έναν παίκτη, οι Επαγγελματικές τροποποιήσεις πρέπει να ξεκλειδωθούν χωριστά για κάθε
αυτοκίνητο. Στο Παιχνίδι για πολλούς παίκτες, κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα Σημαντικό επίτευγμα
επαγγελματία οδηγού για την οδήγηση με έναν συγκεκριμένο τύπο τροποποιήσεων, όλες οι τροποποιήσεις αυτού
του τύπου θα αναβαθμίζονται σε Επαγγελματικές για όλα τα αυτοκίνητα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
Στο Fairhaven, πατρίδα της πιο συναρπαστικής οδήγησης στον πλανήτη, η δράση γίνεται ακόμα πιο καταιγιστική στο
Διαδίκτυο με το Παιχνίδι για πολλούς παίκτες.
Στο Παιχνίδι για πολλούς παίκτες, ξεκινάτε από το SpeedLevel 1 με ένα σετ από ειδικά επιλεγμένα προκαθορισμένα
αυτοκίνητα, τα οποία μπορείτε να «πειράξετε» με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σετ
προκαθορισμένων τροποποιήσεων που θα σας μεταφέρουν κατευθείαν στην καρδιά της δράσης. Εάν φτάσετε σε
υψηλότερα SpeedLevels, θα ξεκλειδώσετε περισσότερα αυτοκίνητα με δυνατότητα προσαρμογής. Αν θέλετε να
αλλάξετε το όχημά σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμφανίστε το EasyDrive και επιλέξτε Αλλαγή αυτοκινήτου.
Το παιχνίδι μέσω Διαδικτύου περιλαμβάνει SpeedLists, καθώς τα σετ πέντε αγώνων έχουν σχεδιαστεί για να μπορείτε να
αναμετρηθείτε ακόμα και με τους καλύτερους οδηγούς. Από τις Δοκιμές ταχύτητας έως τους Αγώνες, τους Ομαδικούς
αγώνες και τις Προκλήσεις, κάθε αγώνας στο SpeedList ξεκινά με μια Συνάντηση γνωριμίας. Οδηγήστε γρήγορα μέχρι
τη Συνάντηση γνωριμίας που εμφανίζεται στο χάρτη, καθώς όποιος φτάσει εκεί πρώτος κερδίζει Μπόνους βαθμών
ταχύτητας. Σε περίπτωση που κολλήσετε, ελέγξτε πρώτα το Πλαίσιο πληροφοριών που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της
οθόνης. Εκεί θα υπάρχει πάντα κάποιο μήνυμα που θα σας υποδεικνύει την επόμενη κίνησή σας.
Είστε έτοιμοι;

Επίπεδο ταχύτητας

Το SpeedLevel σας στο Παιχνίδι για πολλούς παίκτες καθορίζει πόσα στοιχεία του επιπέδου έχετε ξεκλειδώσει για
να παίξετε. Καθώς προχωράτε από το SpeedLevel 1 έως το 70, θα ξεκλειδώνετε περισσότερα αυτοκίνητα, Λίστες
Σημαντικά επιτεύγματα, Βραβεία γλυκιάς εκδίκησης και Πινακίδες κυκλοφορίας.
Ο αριθμός των Βαθμών ταχύτητας που έχετε συγκεντρώσει καθορίζει το SpeedLevel στο Παιχνίδι για πολλούς
παίκτες. Επομένως, αν παίξατε το Παιχνίδι για έναν παίκτη και κερδίσατε μερικούς Βαθμούς ταχύτητας, την επόμενη
φορά που θα επιστρέψετε στο Παιχνίδι για πολλούς παίκτες θα διαπιστώσετε ότι το SpeedLevel σας αυξήθηκε και ότι
ξεκλειδώθηκαν ακόμα πιο κουλ αντικείμενα για να παίξετε στο Διαδίκτυο.
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Need for Speed

Ένα προεπιλεγμένο σετ αυτοκινήτων που μπορείτε να οδηγήσετε στο Παιχνίδι για πολλούς παίκτες. Αυτά τα
προκαθορισμένα αυτοκίνητα είναι αναγνωρίσιμα από το
εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα στο όνομά τους στο
EasyDrive. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με ένα συγκεκριμένο σετ τροποποιήσεων, που έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για να συμμετέχετε σε παιχνίδια στο Διαδίκτυο και δεν έχουν δυνατότητα προσαρμογής.

Προσαρμοσμένα αυτοκίνητα

Μόλις φτάσετε στο SpeedLevel 2, θα αρχίσετε να ξεκλειδώνετε αυτοκίνητα που μπορείτε να προσαρμόσετε.
Το καθένα ξεκλειδώνεται με μέρη από το Απόθεμα και μια βασική βαφή.
Για να ξεκλειδώσετε τροποποιήσεις ώστε να προσαρμόσετε αυτά τα αυτοκίνητα, ανοίξτε την Προσαρμογή
αυτοκινήτου από το EasyDrive και ελέγξτε τα διαθέσιμα Σημαντικά επιτεύγματα. Ολοκληρώστε το Σημαντικό
επίτευγμα, και η τροποποίηση είναι δική σας. Εφαρμόστε την στο αυτοκίνητό σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές από
το EasyDrive.
Συμβουλή: Μόλις ξεκλειδώσετε ένα Σημαντικό επίτευγμα για ένα αυτοκίνητο, η πρόοδος προς το
συγκεκριμένο Σημαντικό επίτευγμα εξακολουθεί να υπολογίζεται εάν οδηγείτε μια έκδοση του ίδιου αυτοκινήτου για
το Need for Speed.

Σημαντικό επίτευγμα

Κάθε αυτοκίνητο περιλαμβάνει μια λίστα Σημαντικά επιτεύγματα που πρέπει να ολοκληρώσετε. Εάν ολοκληρώσετε
αυτά τα Σημαντικά επιτεύγματα, θα ξεκλειδώσετε τροποποιήσεις και βαφές για το αυτοκίνητό σας. Για να
ξεκλειδώσετε περαιτέρω τροποποιήσεις για το αυτοκίνητό σας, πρέπει να ολοκληρώσετε τα Σημαντικά επιτεύγματα
τροποποίησης. Τα συγκεκριμένα επιτεύγματα απαιτούν την ολοκλήρωση ενός Σημαντικού επιτεύγματος με μια
τροποποίηση που έχετε ήδη ξεκλειδώσει και εφαρμόσει στο αυτοκίνητο.

Λίστες Σημαντικά επιτεύγματα

Καθώς προχωράτε σε υψηλότερα SpeedLevels, θα ξεκλειδώνονται λίστες με πρόσθετα Σημαντικά επιτεύγματα.
Ολοκληρώστε αυτά τα επιτεύγματα για να κερδίσετε επιβραβεύσεις Βαθμών ταχύτητας, συλλεκτικές Πινακίδες και
Επαγγελματικές τροποποιήσεις.
Μπορείτε να δείτε αυτές τις Λίστες Σημαντικά επιτεύγματα, καθώς και την πρόοδό σας ως προς την ολοκλήρωση των
Σημαντικών επιτευγμάτων που περιλαμβάνονται, στην ενότητα Λίστες Σημαντικά επιτεύγματα στα Στοιχεία οδηγού.

Δημόσιο παιχνίδι

Πρόκειται για Παιχνίδια για πολλούς παίκτες μέσω Διαδικτύου όπου τα SpeedLists παρέχονται αυτόματα και όλοι
αγωνίζονται να κατακτήσουν τον τίτλο του Παίκτη με την υψηλότερη βαθμολογία.

Φιλικό παιχνίδι

Πρόκειται για Παιχνίδια για πολλούς παίκτες μέσω Διαδικτύου όπου οι παίκτες μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις
τους για να οδηγήσουν μαζί στο Fairhaven. Μόλις οι παίκτες ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα Φιλικό παιχνίδι, ο
παίκτης που οργάνωσε το παιχνίδι μπορεί να επιλέξει: να συμμετέχει με την ομάδα παικτών που ένωσαν τις δυνάμεις
τους μαζί του σε ένα Δημόσιο παιχνίδι ή να παρέχει τα δικά τους Προσαρμοσμένα SpeedLists ή να ξεκινήσει με τα
SpeedLists που παρέχονται αυτόματα από την Criterion χρησιμοποιώντας τις επιλογές που διατίθενται στο EasyDrive.
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SpeedList

Τα SpeedLists αποτελούν το πυρήνα του Παιχνιδιού για πολλούς παίκτες και είναι ένα ειδικά επιλεγμένο σετ πέντε
αγώνων που παίζονται διαδοχικά. Ο στόχος του SpeedList είναι να ολοκληρώνετε το SpeedList ως ο Παίκτης με την
υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζοντας περισσότερους Βαθμούς ταχύτητας από οποιονδήποτε άλλον παίκτη.

Πλαίσιο πληροφοριών

Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε όταν παίζετε σε Παιχνίδι για πολλούς παίκτες είναι να έχετε το νου σας στο
Πλαίσιο πληροφοριών που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, καθώς εκεί θα βρίσκετε πάντα ένα μήνυμα που
θα σας υποδεικνύει τι να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή.

Συνάντηση γνωριμίας

Κάθε αγώνας σε ένα SpeedList ξεκινά με μια Συνάντηση γνωριμίας. Απλώς ακολουθήστε την πράσινη γραμμή
που εμφανίζεται στο μίνι χάρτη σας μέχρι να φτάσετε στον κόκκινο παλλόμενο κύκλο. Φτάστε εκεί πρώτοι για να
κερδίσετε Μπόνους βαθμών ταχύτητας. Μόλις φτάσουν όλοι εκεί, θα ξεκινήσει ο αγώνας.
Συμβουλή: Εάν σας τελειώσει ο χρόνος ή φύγετε από τη θέση Συνάντηση γνωριμίας αφού οδηγήσετε
προς αυτήν, μην ανησυχήσετε. Το αυτοκίνητό σας θα επανατοποθετηθεί αυτόματα στη θέση Συνάντηση γνωριμίας
εγκαίρως για την έναρξη του αγώνα.

Περιορισμοί αυτοκινήτου

Μερικές φορές ένα SpeedList θα παρέχεται σε έναν αγώνα κατά τον οποίο θα πρέπει να οδηγήσετε μια συγκεκριμένη
κατηγορία αυτοκινήτου. Όταν συμβαίνει αυτό, προσπελάστε το EasyDrive για να επιλέξετε από τη λίστα με τα
κατάλληλα αυτοκίνητα που ξεκλειδώσατε για αυτόν τον αγώνα και οδηγήστε προς το σημείο Συνάντηση γνωριμίας.
Αν δεν φτάσετε στη Συνάντηση γνωριμίας εγκαίρως και με το σωστό αυτοκίνητο, θα λάβετε αυτόματα μια
προεπιλεγμένη έκδοση του κατάλληλου αυτοκινήτου προτού ξεκινήσει ο αγώνας.

Κατηγορίες αυτοκινήτων για Παιχνίδια
για πολλούς παίκτες

Οι Αγώνες με περιορισμό αυτοκινήτου και μερικά Σημαντικά επιτεύγματα για Παιχνίδια για πολλούς παίκτες
απαιτούν να οδηγείτε μια συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτου.
Υπάρχουν 7 κατηγορίες αυτοκινήτων: Καθημερινή (Everyday), Εξωτική (Exotic), Μεγάλες διαδρομές (Grand Tourer),
Δυναμική (Muscle), Αγωνιστική (Race), Σπορ (Sports) και SUV.

Καθημερινή (Everyday)
Audi A1 Clubsport Quattro
Ford Focus RS500
Ford Focus ST
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 2
Mitsubishi Lancer EVOLUTION X
Subaru Cosworth Impreza STI CS400

Εξωτική (Exotic)

Pagani Huayra
Porsche 918 Spyder Concept Study
Koenigsegg Agera R

Μεγάλες διαδρομές (Grand Tourer)
Bentley Continental Supersports Convertible ISR
Maserati GranTurismo MC Stradale
Mercedes-Benz SLS AMG
Porsche Panamera Turbo S

Δυναμική (Muscle)
BMW M3 Coupé
Chevrolet Camaro ZL1
Dodge Challenger SRT8 392
Ford Mustang Boss 302
Mercedes-Benz SL 95 AMG Black Series
Shelby COBRA 427®
SRT Viper GTS

Αγωνιστική (Race)
Ariel Atom 500 V8
BAC Mono
Caterham Superlight R500

Σπορ (Sports)
Alfa Romeo 4C Concept
Aston Martin V12 Vantage
Audi R8 GT Spyder
Jaguar XKR
Lamborghini Countach 5000 QV
Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante
Marussia B2
Porsche 911 Carrera S
Porsche 911 Turbo 3.0
NISSAN GT-R EGOIST
Tesla Roadster Sport

SUV
Ford F-150 SVT Raptor
Range Rover Evoque Coupé

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
Chevrolet Corvette ZR1
Ford GT
Lamborghini Aventador LP700-4
Lexus LFA
McLaren MP4-12C
11
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Αλλαγή αυτοκινήτου στο Παιχνίδι για
πολλούς παίκτες

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αλλαγή αυτοκινήτου από το EasyDrive, για να αλλάξετε το αυτοκίνητό σας ενώ παίζετε
σε Παιχνίδι για πολλούς παίκτες.

Αγώνες για πολλούς παίκτες

Οι Αγώνες για πολλούς παίκτες ξεκινούν από τη Συνάντηση γνωριμίας. Δεν υπάρχει σειρά εκκίνησης ούτε κανόνες, γι΄
αυτό παλέψτε για την καλύτερη εκκίνηση που μπορείτε να πετύχετε και αγωνιστείτε περνώντας από τα Σημεία ελέγχου.
Η θέση στην οποία θα τερματίσετε καθορίζει τους Βαθμούς ταχύτητας που θα κερδίσετε. Αν δεν καταφέρετε να
ολοκληρώσετε εγκαίρως τον Αγώνα, θα λάβε την ένδειξη DNF (Δεν ολοκλήρωσε) και δεν θα κερδίσετε κανέναν
Βαθμό ταχύτητας.

Ομαδικός αγώνας για πολλούς παίκτες

Πηγαίνετε στη Συνάντηση γνωριμίας, ώστε να χωριστείτε σε δύο ομάδες. Στόχος του Ομαδικού αγώνα είναι να
είστε η ομάδα που θα έχει κερδίσει τους περισσότερους Βαθμούς ταχύτητας στο τέλος του αγώνα. Κερδίζετε
Βαθμούς ταχύτητας από τη Θέση τερματισμού σας, από τις Εξολοθρεύσεις και από τα Μπόνους εντοπισμού οδηγού.
Ο Ομαδικός αγώνας δεν τελειώνει, εάν δεν περάσει τη Γραμμή τερματισμού και ο τελευταίος παίκτης ή εάν δεν
λήξει ο χρόνος στο Χρονόμετρο αγώνα. Επομένως, μόλις διεκδικήσετε τη Θέση τερματισμού σας, αναζητήστε τους
αντιπάλους, εντοπίστε τους και εξολοθρεύστε τους για να αυξήσετε τους Βαθμούς ταχύτητας της ομάδας σας.

Δοκιμές ταχύτητας για πολλούς
παίκτες

Οι Δοκιμές ταχύτητας περιλαμβάνουν 90 δευτερόλεπτα σκληρού ανταγωνισμού όπου όλοι αγωνίζονται να περάσουν
με την υψηλότερη ταχύτητα μέσα από μια Παγίδα ταχύτητας, ή να επιτύχουν το μακρύτερο άλμα, την πλαγιολίσθηση
μεγαλύτερης διάρκειας ή τον καλύτερο χρόνο.
Αγωνιστείτε ώστε να μπει η βαθμολογία σας στην κορυφή του πίνακα κατάταξης και να κερδίσετε Μπόνους βαθμών
ταχύτητας και, στη συνέχεια, προστατεύστε αυτή τη βαθμολογία βελτιώνοντάς την ή αποκλείοντας αντιπάλους από
τη Δοκιμή ταχύτητας.
Οι αποκλεισμοί είναι ενεργοί κατά τις Δοκιμές ταχύτητας – αυτό σημαίνει ότι εάν Εξουδετερώσετε έναν αντίπαλο, η
βαθμολογία του θα «παγώσει» στον πίνακα κατάταξης και δεν θα μπορεί πλέον να επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία.
Αν αποκλειστείτε, κάντε ό,τι περνά από το χέρι σας για να Εξουδετερώσετε αντιπάλους και να προστατεύσετε τη
βαθμολογία σας.

Προκλήσεις για πολλούς παίκτες

Οι Προκλήσεις για πολλούς παίκτες είναι αγώνες με πολλά σκέλη, όπου όλοι συνεργάζονται για να φέρουν σε πέρας
μια Πρόκληση ενάντια στο χρόνο.
Να ελέγχετε το Πλαίσιο πληροφοριών για να βλέπετε τι πρέπει να κάνετε και αγωνιστείτε για να ολοκληρώσετε
πιο γρήγορα το δικό σας σκέλος της Πρόκλησης, ή για να έχετε τη μεγαλύτερη συνεισφορά και να κερδίσετε
περισσότερους Βαθμούς ταχύτητας.
Συμβουλή: Κατά τις ενέργειες συνεργασίας, όπως το Άλμα πάνω από εμπόδιο, η συνεργασία έχει τη
μεγαλύτερη σημασία. Γι’ αυτό, θα έχετε ίση συνεισφορά όταν κάνετε άλμα πάνω από αυτοκίνητο, όπως θα συνέβαινε
εάν το αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο και έπρεπε να πραγματοποιηθεί άλμα από πάνω του.
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Κάρτες

Εάν κάνετε κάτι εντυπωσιακό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, θα εκδοθεί μια Κάρτα στο τέλος του αγώνα για να λάβετε
Μπόνους βαθμών ταχύτητας.
Συμβουλή: Η Κάρτα λυκοφιλίας σας δίνει τους περισσότερους Βαθμούς ταχύτητας και απονέμεται επειδή
ξεπεράσατε τη βαθμολογία στα SpeedWalls των περισσότερων Φίλων σας σε έναν αγώνα.

Διακοπή

Ανάμεσα σε κάθε SpeedList υπάρχει μια Διακοπή. Αυτό σας δίνει χρόνο για Ελεύθερη οδήγηση, για να αλλάζετε
και τα προσαρμόζετε τα αυτοκίνητά σας και να εξερευνείτε οτιδήποτε έχετε ξεκλειδώσει κατά τη διάρκεια ενός
SpeedList.

Προσαρμοσμένα SpeedLists

Τα Προσαρμοσμένα SpeedLists είναι SpeedLists που μπορείτε να δημιουργείτε μόνοι σας, όταν προσθέτετε τους
αγαπημένους σας αγώνες για να παίζετε σε παιχνίδια Φίλων.
Για να δημιουργήσετε ένα Προσαρμοσμένο SpeedList, προσπελάστε την επιλογή Επεξεργασία SpeedLists από την
οθόνη Χάρτης για πολλούς παίκτες. Προκειμένου να παίξετε στα Προσαρμοσμένα SpeedLists σας, θα πρέπει να είστε
ο παίκτης που δημιούργησε το Φιλικό παιχνίδι.

Πινακίδες

Μπορείτε να κερδίζετε Πινακίδες για να τις επιδεικνύετε σε άλλους παίκτες στα παιχνίδια μέσω Διαδικτύου,
ολοκληρώνοντας Σημαντικά επιτεύγματα και άλλες μυστικές προκλήσεις.
Για να προσαρμόσετε την Πινακίδα σας, προσπελάστε το μενού Προσαρμογή πινακίδας από την οθόνη Στοιχεία
οδηγού.
Να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων. Να αναρτάτε μόνο περιεχόμενο ή συνδέσμους σε περιεχόμενο που δεν
είναι συκοφαντικό, άσεμνο, προσβλητικό ή απρεπές και αποτελείται αποκλειστικά (1) από περιεχόμενο ή στοιχεία
παιχνιδιών της EA ή που παρέχονται από την EA ή (2) από υλικό που αποτελεί δική σας πρωτότυπη δημιουργία ή/
και δεν καταπατά ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά χωρίς
περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή της εμπορικής μορφής παρουσίασης, ή
άλλων δικαιωμάτων δημοσιοποίησης/προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ισχύουν οι Όροι της Υπηρεσίας της EA.

Παίκτης με την υψηλότερη
βαθμολογία

Ο Παίκτης με την υψηλότερη βαθμολογία είναι εκείνος που έχει τους περισσότερους Βαθμούς ταχύτητας κατά τους
αγώνες SpeedList. Εξουδετερώστε τον Παίκτη με την υψηλότερη βαθμολογία, για να κερδίσετε επιπλέον Βαθμούς
ταχύτητας.

Βραβεία γλυκιάς εκδίκησης

Εάν σας έχουν εξουδετερώσει πολλές φορές χωρίς να έχετε πραγματοποιήσει από την πλευρά σας καμία
Εξουδετέρωση, ενεργοποιείται το Βραβείο γλυκιάς εκδίκησης. Αυτό το βραβείο σάς δίνει τη δυνατότητα να οδηγείτε
το ίδιο αυτοκίνητο με το άτομο που σας εξουδετέρωσε, να κερδίζετε απεριόριστο Νίτρο για σύντομο χρονικό
διάστημα, να ενισχύεται το όχημά σας κατά των συγκρούσεων για περιορισμένο χρόνο ή να αποκτάτε την ικανότητα
Εξουδετέρωση με ένα άγγιγμα.
Για να ορίσετε ποιο Βραβείο γλυκιάς εκδίκησης θέλετε να ενεργοποιηθεί για το αυτοκίνητο που οδηγείτε,
προσπελάστε την Προσαρμογή αυτοκινήτου από το EasyDrive.
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