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Grand Theft Auto V voor PlayStation®4, Xbox One en PC maakt volledige gebruik van grote visuele en 
technische upgrades die Los Santos en Blaine County nog meeslepender maken. Naast verbeteringen 
zoals verhoogde revolutie en grafi sche details, kunnen spelers een hoop andere toevoegingen en 
verbeteringen verwachten zoals:

• Nieuwe wapens, voertuigen en activiteiten • Toevoeging van wilde dieren • Hogere verkeersdichtheid 
• Gedetailleerde fl ora en fauna • Geavanceerde weer- en schade-effecten en nog veel meer

Grand Theft Auto V voor PlayStation®4, Xbox One en PC biedt een uitgebreide radio selectie, met meer 
dan 100 nieuwe nummers en DJ mixen van terugkerende DJ’s verspreid over 17 radiostations in het spel. 

Voor meer informatie over Grand Theft Auto V en Grand Theft Auto Online for PlayStation®4, Xbox One en PC, ga naar 
www.rockstargames.com/V

ZET JE BESTAANDE GTA KARAKTER OVER
Spelers die al GTAV spelen op PlayStation®3 of Xbox 360, kunnen 
hun huidige GTA Online karakters en voortgang overzetten naar 
PlayStation®4, Xbox One of PC. 

EXCLUSIEVE CONTENT 
Er is veel nieuwe, exclusieve content beschikbaar voor spelers 
die overstappen van PlayStation®3 en Xbox 360, zoals zeldzame 
versies van klassieke voertuigen uit de verschillende Grand Theft 
Auto delen, waaronder de Dukes, de Dodo Seaplane en een 
snellere betere manoeuvreerbare Blimp, activiteiten zoals 
wildlife fotografie en nieuwe shooting range uitdagingen, 
nieuwe wapens en meer.

GRAND THEFT AUTO ONLINE
Eén van de verbeteringen aan Grand Theft Auto Online is de 
mogelijkheid om met nog meer spelers te spelen, er kan met tot 
30 spelers kan worden gespeeld op PlayStation®4 en Xbox One.

INCLUSIEF ALLE GRATIS CONTENT UPDATES
Alle al bestaande gameplay upgrades en alle door Rockstar 
gecreëerde content die sinds de launch van Grand Theft Auto 
Online is gereleased, blijft beschikbaar voor PlayStation®4, 
Xbox One en PC. Daarnaast zal er ook nieuwe content worden 
uitgebracht door Rockstar, met meer in aankomst.. 

PRE-ORDER NU EN ONTVANG $1,000,000 
$500.000 IN STORY MODE / $500.000 IN GTA ONLINE

OOK VERKRIJGBAAR VOOR PC VANAF 27 JANUARI 2015


