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Tentokrát je v sázce ještě mnohem víc! V tomhle vysokooktanovém pokračování musíte převálcovat 
své soupeře v těch nejdrsnějších a nejnesmiřitelnějších akceleračních a pouličních závodech napříč 
Spojenými státy. Váš úspěch a vaše pověst budou záviset na tom, jak dobře si povedete za volantem, 
na vaší strategii při úpravách vašeho auta a na tom, kolik bodů cestou posbíráte. 
 
S pomocí Unreal enginu se série Street Outlaws posouvá na zcela novou úroveň realističnosti 
grafického zpracování a přináší vylepšené nasvícení, textury i všechno ostatní! Upravovat navíc 
můžete nejenom svoje auto, ale i garáž svého týmu, abyste se v ní cítili jako doma. Kromě pouličního 
závodění známého z televize se budete moct pustit i do unikátních závodů a speciálních výzev – to 
vše za doprovodu oblíbených účastníků stejnojmenné televizní show. Máte na to, získat nejvíc bodů 
ze všech a tím i titul národního šampiona? 
 
• 26 vozidel do akceleračních závodů a 5 aut do výzev. 
• 36 unikátních lokací ideálních k závodění a plnění výzev. 
• Přes 250 dílů umožňujících detailně ladit vaše auto, včetně ráfků, padáků, pneumatik, tónování 

skel nebo barvy kouře jdoucího od pneumatik, a navíc i možnost upravovat svou vlastní garáž. 
• Vsaďte se s druhým řidičem o to, kdo z vás je lepší, nebo si raději včas přestaňte honit triko. 
• Sestavte si špičkový podpůrný tým složený z řidičů, skautů, inženýrů a mechaniků. 
• Setkejte se s celou řadou účastníků televizní show Street Outlaws, jako je Ryan Martin, Big Chief, 

AZN, Lizzy nebo Farmtruck. 
• Asynchronní online hra pro více hráčů a globální žebříčky. 
• 60 snímků za vteřinu a HDR nasvícení dokonale přibližují nefalšovanou intenzitu každého závodu 

(pouze na platformách PlayStation a Xbox). 
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